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Fra redaktøren
Velkommen til andre nummer av Zen-praksis.

RZSs lærer Koshin bidrar i dette nummeret med en tekst om zen-
diktermunken Ikkyu. Videre finner man en ny oversettelse fra 
Palikanon av Kåre A Lie - denne teksten og teksten som var i 
nummer 1 er to tekster som også brukes i Zen.

I forrige nummer var det en liten tekst om ritualer og tradisjoner
i Zen. I dette nummeret skriver Kristian Garthus-Nigel med 
utgangspunkt i egne erfaringer og med blikket til en sosialantropolog
om hvorledes hierarkier lett kan dannes på uheldige måter i 
organisasjoner av den typen Rinzai Zen Senter i Oslo også er.

Petter Lohne har skrevet en ny tekst som Hilmar Fredriksen har 
laget illustrasjoner til.

Til dette nummeret har Koun Gordon Geist skrevet en 
impresjonistisk artikkel om chanting (resitasjon) sett innenfra. I neste
nummer vil vi ha en artikkel som er mere analyserende - sett utenfra 
så og si.

1A drawing of priests caricatured as animals. Fra Encyclopaedia Britannica 1923, 
Public Domain
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I forrige nummer var det en artikkel om Buddhismen i Norge 
der Vidar Ringstrøm blant annet skrev om Karl Ludvig Reichelt og 
hans formidling av informasjon om buddhisme til vesten. I dette 
nummeret finner vi en gjenfortelling av et koan skrevet av Lafcadio 
Hearn i 1898 og litt bakgrunnsmateriale om denne spennende 
personen som skrev bøker om mange aspekter av japansk kultur 
inkludert buddhismen.

Og som, det ble varslet i forrige nummer, fortsetter vi med 
oppskrifter for zazenkai og sesshiner. I tillegg har Christian Meaas 
Svendsen skrevet en generell artikkel om vegansk mat.

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

Oslo juni 2017

Espen S. Ore
Redaktør
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Ikkyu's Living and Dying
Christopher Koshin Cain, Osho

Adapted from talks given on Zen Master Ikkyu at Rinzai Zen Senter, 
February 2017

peace isn’t luck for six years stand facing a silent wall
until the you of your face melts like a candle

don’t wait for the man standing in the snow
to cut off his arm help him now

- Ikkyu

Ikkyu tegnet av Shoto Bokusai1 

1 By ReijiYamashina (Own work) [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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I enjoy giving Dharma talks on poets.  They bring a different view of
the dharma – often more earthy, emotional, and lyrical.  The best 
poetry points to something that is too subtle, too rich for prose. 

In the poetry of Ikkyu we see a rich variety of teaching and of 
feeling.  In his verse I find a love of life – that is, an affirmation of 
the importance of life and self in the practice.  And I find an 
appreciation for the activity of death – the giving up of the self, and 
the manifestation of silence.   

As I see it, the rhythm of our practice is this activity of dying 
and living.  We die by letting go of our life and everything in it, by 
putting down all of our burdens and loves.   Then we come back to 
our life and passions a little different:  lighter, more centered, ready 
to live more fully.  

Leonard Cohen sings in the chorus of one of his songs:  May 
everything live, and may everything die.  Hello my love, and my love 
goodbye.  That’s my wish too – that everyone learn to live and die, to
leave their life, and come back to their life.  

The two Ikkyu poems above form a pair, reminding us to die 
fully, and to live fully.

This first poem above is about dying.  In it Ikkyu stresses the 
necessity of hard work in this practice.  Awakening to our deepest 
nature doesn’t come by chance - it demands disciplined practice.  
When we do the work of zazen, we can experience our self melting 
away like a candle.   The reference here is to Bodhidharma, who sat 
in front of a cave wall for years.  

The result of the self melting away like a candle is profound 
silence.  Ikkyu puts this beautifully in this poem:

flowers are silent silence is silent the mind

is a silent flower the silent flower of the world opens

When we disappear, when we allow ourselves to die for a 
moment - the world as it is opens before us like a flower.  In Zen 

8



death of the self is a beautiful thing, allowing us to behold the world 
in a new way.  

The second poem above stresses the importance of the life 
aspect.  

Ikkyu says here, don’t hesitate!   Don’t get stuck in that 
beautiful world of death, but come back to life.  Here he is criticizing
the great Bodhidharma.  A monk named Huiko begged Bodhidharma
to teach him, but the founder of Zen just sat motionless, ignoring his 
pleas.  Finally, desperate, Huiko cut off his arm to show the 
seriousness of his intent.  Only then did Bodhidharma take him as his
student.  

Ikkyu says: Don’t play it so cool Bodhidharma, don’t wait for 
Huiko to bleed.   I believe he is encouraging us to be bodhisattvas – 
to turn back from nirvana and re-enter the world of suffering without 
hesitation.  To help without holding back.   

Maybe Ikkyu has seen too many practitioners become stuck in 
inaction.  It is possible for meditation practice to make us cool and 
slow to act.  We can become so comfortable in the death activity that
we do not adequately respond to changing circumstances.  We do not
fully engage with life.  

A friend of mine who trained in Japan for many years had a 
name for practitioners who were attached to silence and stillness:  
Petrified monks.  

In contrast, Ikkyu was full of life, humor, and emotion:  

I like my anger my grouchy furious love

amazing how we say such nice things about the dead

I see our job as Zen practitioners as learning to live and to die as
fully as we can.  I sometimes talk about the vertical axis as the zero 
axis, the death axis; and the horizontal axis as the axis of the world, 
of life.  I see my practice as learning to travel as deeply as we can 
along both these axes.  To travel the vertical axis is to travel as 
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deeply into silence and no self as we can.  To move along the 
horizontal axis is to walk deeper and deeper into the messy world of 
differentiation and suffering.   

My practice is learning to travel more and more deeply into 
both the world of life and the world of death.  Ikkyu is one of my 
companions on that journey.  
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Sathipatthanasutta – Teksten om
oppmerksomhetens hovedområder

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene, nr. 10

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

Buddhistforbundet forlag

1. Innledning.

Slik har jeg hørt det:

En gang holdt Mesteren til blant kuruene, i en av byene deres som 
het Kammasadamma. Der henvendte Mesteren seg til munkene og 
sa:

"Munker!"

"Mester," svarte de ham.

Mesteren talte slik:

"Her er en vei som fører direkte til målet, munker, til foredling av 
levende vesener, til å overvinne sorg og klage, til å gjøre slutt på 
smerte og tungsinn, til å finne den rette metoden og til selv å erfare 
nibbana, nemlig oppmerksomhet på de fire hovedområdene.

Hvilke fire?

Her, i dette treningssystemet, gir du slipp på attrå og motvilje overfor
verden, og betrakter kroppen som kropp, energisk og med 
oppmerksomhet og klar forståelse. Du gir slipp på attrå og motvilje 
overfor verden, og betrakter følelsene som følelser, energisk og med 
oppmerksomhet og klar forståelse. Du gir slipp på attrå og motvilje 
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overfor verden, og betrakter tankene som tanker, energisk og med 
oppmerksomhet og klar forståelse. Du gir slipp på attrå og motvilje 
overfor verden, og betrakter fenomenene som fenomener, energisk 
og med oppmerksomhet og klar forståelse.

2. Betraktning av kroppen. 

Men hvordan betrakter du kroppen som kropp?

2a. Betraktning av åndedrettet. 

Du går ut i skogen eller 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 kroppen, og slik: 
Mens jeg puster ut og inn lar jeg kroppens enkeltfaktorer falle til ro.
Det er som når en dyktig tredreier eller lærlingen hans gjør et langt 
snitt, munker. Da merker han seg at han gjør et langt snitt. Og når 
han gjør et kort snitt, da merker han seg at han gjør et kort snitt. 

Nettopp slik er det når du foretar en lang innånding. Da 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 
kroppen, og slik: Mens jeg puster ut og inn lar jeg kroppens 
enkeltfaktorer falle til ro. 
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Slik betrakter du din egen kropp som kropp, eller du betrakter andres
kropp som kropp, eller du betrakter både din egen og andres kropp 
som kropp. Du betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår, 
du betrakter hvordan de legemlige fenomener blir borte, eller du 
betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår og blir borte. Du 
er oppmerksom på at kroppen eksisterer, men bare i den grad som er 
nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik betrakter 
du kroppen som kropp.

2b. Betraktning av kroppens stillinger. 

Og videre, når du går, merker du deg: går. Når du står, merker du 
deg: står. Når du sitter, merker du deg: sitter. Når du ligger, merker 
du deg: ligger. Uansett hvilken stilling kroppen din befinner seg i, så 
merker du deg det nøyaktig som det er.

Slik betrakter du din egen kropp som kropp, eller du betrakter andres
kropp som kropp, eller du betrakter både din egen og andres kropp 
som kropp. Du betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår, 
du betrakter hvordan de legemlige fenomener blir borte, eller du 
betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår og blir borte. Du 
er oppmerksom på at kroppen eksisterer, men bare i den grad som er 
nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik betrakter 
du kroppen som kropp.

2c. Betraktning av kroppens aktiviteter. 

Og videre, når du går fram og tilbake, så gjør du dette med klar 
forståelse. Når du ser på noe eller ser deg omkring, gjør du dette med
klar forståelse. Når du bøyer eller retter ut deler av kroppen, gjør du 
dette med klar forståelse. Når du kler deg eller bærer matskåla di, 
gjør du dette med klar forståelse. Når du spiser, drikker, tygger og 
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smaker, gjør du dette med klar forståelse. Når du tømmer deg for 
avføring og urin, gjør du dette med klar forståelse. Så lenge du er 
våken, enten du går, står sitter, legger, taler eller tier, så gjør du dette 
med klar forståelse.

Slik betrakter du din egen kropp som kropp, eller du betrakter andres
kropp som kropp, eller du betrakter både din egen og andres kropp 
som kropp. Du betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår, 
du betrakter hvordan de legemlige fenomener blir borte, eller du 
betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår og blir borte. Du 
er oppmerksom på at kroppen eksisterer, men bare i den grad som er 
nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik betrakter 
du kroppen som kropp.

2d. Betraktning av kroppens deler. 

Og videre, betrakter du nettopp denne kroppen fra fotsålene til 
hårspissene og ned igjen, omgitt av huden, fylt av mange slags 
urenheter: I denne kroppen er det hodehår, kroppshår, negler, tenner, 
hud, kjøtt, sener, knokler, beinmarg, nyrer, hjerte, lever, mellomgolv,
milt, lunger, tarmer, spiserør, magesekk, ekskrementer, galle, slim, 
puss, blod, svette, fett, tårer, vevsvæske, spytt, snørr, leddvæske og 
urin.

Det er liksom en matkjeller med dør i begge ender, munker, - fylt 
med all slags korn, såsom høylandsris, lavlandsris, gule og grønne 
bønner, sesamfrø og skallet ris. Hvis en mann med synet i behold 
skulle åpne dørene, ville han se at dette er høylandsris, dette er 
lavlandsris, dette er gule og dette er grønne bønner, dette er sesamfrø
og dette er skallet ris.

Og på samme måte betrakter du nettopp denne kroppen fra fotsålene 
til hårspissene og ned igjen, omgitt av huden, fylt av mange slags 
urenheter: I denne kroppen er det hodehår, kroppshår, negler, tenner, 
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hud, kjøtt, sener, knokler, beinmarg, nyrer, hjerte, lever, mellomgolv,
milt, lunger, tarmer, spiserør, magesekk, ekskrementer, galle, slim, 
puss, blod, svette, fett, tårer, vevsvæske, spytt, snørr, leddvæske og 
urin.

Slik betrakter du din egen kropp som kropp, eller du betrakter andres
kropp som kropp, eller du betrakter både din egen og andres kropp 
som kropp. Du betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår, 
du betrakter hvordan de legemlige fenomener blir borte, eller du 
betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår og blir borte. Du 
er oppmerksom på at kroppen eksisterer, men bare i den grad som er 
nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik betrakter 
du kroppen som kropp.

2e. Betraktning av kroppens grunnelementer. 

Og videre, betrakter du nettopp denne kroppen som den står og går, 
og analyserer dens grunnelementer: I denne kroppen finnes 
jordelementer, vannelementer, ildelementer og vindelementer.

Det er som når en dyktig slakter eller lærlingen hans har slaktet ei ku 
og partert den, munker, og slått seg ned på et gatehjørne. På samme 
vis betrakter du nettopp denne kroppen som den står og går, og 
analyserer dens grunnelementer: I denne kroppen finnes 
jordelementer, vannelementer, ildelementer og vindelementer.

Slik betrakter du din egen kropp som kropp, eller du betrakter andres
kropp som kropp, eller du betrakter både din egen og andres kropp 
som kropp. Du betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår, 
du betrakter hvordan de legemlige fenomener blir borte, eller du 
betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår og blir borte. Du 
er oppmerksom på at kroppen eksisterer, men bare i den grad som er 
nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik betrakter 
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du kroppen som kropp.

2f. Betraktning av kroppens oppløsning. 

Og videre ser du på din egen kropp som om du skulle se et lik som 
var slengt bort på likplassen, som har vært dødt i en eller to eller tre 
dager, oppsvulmet, blåsvart og råtnende. Da tenker du: Denne min 
egen kropp er av samme natur, slik vil det gå med den også, det er 
ingen måte å komme unna på.

Slik betrakter du din egen kropp som kropp, eller du betrakter andres
kropp som kropp, eller du betrakter både din egen og andres kropp 
som kropp. Du betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår, 
du betrakter hvordan de legemlige fenomener blir borte, eller du 
betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår og blir borte. Du 
er oppmerksom på at kroppen eksisterer, men bare i den grad som er 
nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik betrakter 
du kroppen som kropp.

Og videre ser du på din egen kropp som om du skulle se et lik som 
var slengt bort på likplassen, - som kråker hadde spist på, som 
hauker, gribber, hunder, sjakaler og forskjellige slags småkryp hadde
spist på. Da tenker du: Denne min egen kropp er av samme natur, 
slik vil det gå med den også, det er ingen måte å komme unna på.

Slik betrakter du også din egen kropp som kropp, ...

Og videre ser du på din egen kropp som om du skulle se et lik som 
var slengt bort på likplassen, - et skjelett som holdes sammen av 
leddbånd, blodig og med kjøttrester på ...

... et skjelett som holdes sammen av leddbånd, blodig, men uten kjøtt
på ...
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... et skjelett som holdes sammen av leddbånd, men uten kjøtt eller 
blod på ...

... løsrevne knokler slengt til alle kanter, her et bein fra handa, der et 
bein fra foten, her et leggbein, der et lårbein, et hoftebein, 
ryggvirvler, en hodeskalle. Da tenker du: Denne min egen kropp er 
av samme natur, slik vil det gå med den også, det er ingen måte å 
komme unna på.

Slik betrakter du også din egen kropp som kropp, ...

Og videre ser du på din egen kropp som om du skulle se et lik som 
var slengt bort på likplassen, - med hvite og avblekede beinpiper ...

... mer enn et år gamle knokler i en haug ...

... oppsmuldrende råtne knokkelrester. Da tenker du: Denne min 
egen kropp er av samme natur, slik vil det gå med den også, det er 
ingen måte å komme unna på.

Slik betrakter du din egen kropp som kropp, eller du betrakter andres
kropp som kropp, eller du betrakter både din egen og andres kropp 
som kropp. Du betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår, 
du betrakter hvordan de legemlige fenomener blir borte, eller du 
betrakter hvordan de legemlige fenomener oppstår og blir borte. Du 
er oppmerksom på at kroppen eksisterer, men bare i den grad som er 
nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik betrakter 
du også kroppen som kropp.

3. Betraktning av følelsene. 

Men hvordan betrakter du følelsene som følelser?

Når du opplever en god følelse, merker du deg: Opplever en god 
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følelse. Når du opplever en vond følelse, merker du deg: Opplever en
vond følelse. Når du opplever en følelse som verken er vond eller 
god, merker du deg: Opplever en følelse som verken er vond eller 
god.

Når du opplever en god følelse i kroppen, merker du deg: Opplever 
en god følelse i kroppen. Når du opplever en god følelse som ikke 
har med kroppen å gjøre, merker du deg: Opplever en god følelse 
som ikke har med kroppen å gjøre. Når du opplever en vond følelse i 
kroppen, merker du deg: Opplever en vond følelse i kroppen. Når du 
opplever en vond følelse som ikke har med kroppen å gjøre, merker 
du deg: Opplever en vond følelse som ikke har med kroppen å gjøre. 
Når du opplever en følelse i kroppen som verken er vond eller god, 
merker du deg: Opplever en følelse i kroppen som verken er vond 
eller god. Når du opplever en følelse som verken er vond eller god, 
og som ikke har med kroppen å gjøre, merker du deg: Opplever en 
følelse som verken er vond eller god, og som ikke har med kroppen å
gjøre.

Slik betrakter du dine egne følelser som følelser, eller du betrakter 
andres følelser som følelser, eller du betrakter både dine egne og 
andres følelser som følelser. Du betrakter hvordan følelsene oppstår, 
du betrakter hvordan følelsene blir borte, eller du betrakter hvordan 
følelsene oppstår og blir borte. Du er oppmerksom på at følelsene 
eksisterer, men bare i den grad som er nødvendig for observasjon og 
erkjennelse. Du ferdes uten å være avhengig av noe, og uten å holde 
fast på noe i verden. Slik betrakter du følelsene som følelser.

4. Betraktning av tanker. 

Men hvordan betrakter du tankene som tanker?

Du merker deg en grådig tanke som en grådig tanke, og du merker 
deg en tanke uten grådighet som en tanke uten grådighet.
Du merker deg en hatefull tanke som en hatefull tanke, og du merker 
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deg en tanke uten hat som en tanke uten hat.
Du merker deg en forblindet tanke som en forblindet tanke, og du 
merker deg en tanke uten forblindelse som en tanke uten 
forblindelse.
Du merker deg en innskrenket tanke som en innskrenket tanke, og du
merker deg en adspredt tanke som en adspredt tanke.
Du merker deg en avansert tanke som en avansert tanke, og du 
merker deg en lite avansert tanke som en lite avansert tanke.
Du merker deg en laverestående tanke som en laverestående tanke, 
og du merker deg en uovertruffen tanke som en uovertruffen tanke.
Du merker deg en konsentrert tanke som en konsentrert tanke, og du 
merker deg en ukonsentrert tanke som en ukonsentrert tanke.
Du merker deg en frigjort tanke som en frigjort tanke, og du merker 
deg en ufri tanke som en ufri tanke.

Slik betrakter du dine egne tanker som tanker, eller du betrakter 
andres tanker som tanker, eller du betrakter både dine egne og andres
tanker som tanker. Du betrakter hvordan tankene oppstår, du 
betrakter hvordan tankene blir borte, eller du betrakter hvordan 
tankene oppstår og blir borte. Du er oppmerksom på at tankene 
eksisterer, men bare i den grad som er nødvendig for observasjon og 
erkjennelse. Du ferdes uten å være avhengig av noe, og uten å holde 
fast på noe i verden. Slik betrakter du tankene som tanker.

5. Betraktning av fenomenene. 

Men hvordan betrakter du fenomenene som fenomener?

5a. Betraktning av de fem hindringene. 

Du tar opp de fem hindringene og betrakter disse fenomenene som 
fenomener. 

Men hvordan tar du opp de fem hindringene og betrakter disse 
fenomenene som fenomener?
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Hvis det finnes sansebegjær i ditt indre, merker du deg: Jeg har 
sansebegjær i mitt indre. Hvis det ikke er noe sansebegjær i ditt 
indre, merker du deg: Det er ikke noe sansebegjær i mitt indre. Du 
merker deg også hvordan sansebegjær som ennå ikke er oppstått, 
oppstår. Du merker deg hvordan sansebegjær som er oppstått, 
avvises. Og du merker deg hvordan sansebegjær som er avvist ikke 
oppstår igjen siden.

Eller hvis det finnes motvilje i ditt indre, merker du deg: Jeg har 
motvilje i mitt indre. Hvis det ikke er noe motvilje i ditt indre, 
merker du deg: Det er ikke noe motvilje i mitt indre. Du merker deg 
også hvordan motvilje som ennå ikke er oppstått, oppstår. Du merker
deg hvordan motvilje som er oppstått, avvises. Og du merker deg 
hvordan motvilje som er avvist ikke oppstår igjen siden.

Eller hvis det finnes sløvhet og treghet i ditt indre, merker du deg: 
Jeg har sløvhet og treghet i mitt indre. Hvis det ikke er noe sløvhet 
og treghet i ditt indre, merker du deg: Det er ikke noe sløvhet og 
treghet i mitt indre. Du merker deg også hvordan sløvhet og treghet 
som ennå ikke er oppstått, oppstår. Du merker deg hvordan sløvhet 
og treghet som er oppstått, avvises. Og du merker deg hvordan 
sløvhet og treghet som er avvist ikke oppstår igjen siden.

Eller hvis det finnes uro og bekymringer i ditt indre, merker du deg: 
Jeg har uro og bekymringer i mitt indre. Hvis det ikke er noe uro og 
bekymringer i ditt indre, merker du deg: Det er ikke noe uro og 
bekymringer i mitt indre. Du merker deg også hvordan uro og 
bekymringer som ennå ikke er oppstått, oppstår. Du merker deg 
hvordan uro og bekymringer som er oppstått, avvises. Og du merker 
deg hvordan uro og bekymringer som er avvist ikke oppstår igjen 
siden.

Eller hvis det finnes tvil i ditt indre, merker du deg: Jeg har tvil i mitt
indre. Hvis det ikke er noe tvil i ditt indre, merker du deg: Det er 
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ikke noe tvil i mitt indre. Du merker deg også hvordan tvil som ennå 
ikke er oppstått, oppstår. Du merker deg hvordan tvil som er 
oppstått, avvises. Og du merker deg hvordan tvil som er avvist ikke 
oppstår igjen siden.

Slik betrakter du indre fenomener som fenomener, eller du betrakter 
ytre fenomener som fenomener, eller du betrakter både indre og ytre 
fenomener som fenomener. Du betrakter hvordan fenomenene 
oppstår, du betrakter hvordan fenomenene blir borte, eller du 
betrakter hvordan fenomenene oppstår og blir borte. Du er 
oppmerksom på at fenomenene eksisterer, men bare i den grad som 
er nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik tar du opp
de fem hindringene og betrakter disse fenomenene som fenomener.

5b. Betraktning av de fem involveringsgruppene. 

Og videre tar du opp de fem involveringsgruppene og betrakter disse 
fenomenene som fenomener.

Men hvordan tar du opp de fem involveringsgruppene og betrakter 
disse fenomenene som fenomener?

Du merker deg: Slik er form, slik oppstår den og slik blir den borte. 
Slik er følelse, slik oppstår den og slik blir den borte. Slik er 
identifikasjon, slik oppstår den og slik blir den borte. Slik er 
handlingsimpulser, slik oppstår de og slik blir de borte. Slik er 
bevissthet, slik oppstår den og slik blir den borte.

Slik betrakter du indre fenomener som fenomener, eller du betrakter 
ytre fenomener som fenomener, eller du betrakter både indre og ytre 
fenomener som fenomener. Du betrakter hvordan fenomenene 
oppstår, du betrakter hvordan fenomenene blir borte, eller du 
betrakter hvordan fenomenene oppstår og blir borte. Du er 
oppmerksom på at fenomenene eksisterer, men bare i den grad som 
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er nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik tar du opp
de fem involveringsgruppene og betrakter disse fenomenene som 
fenomener.

5c. Betraktning av de seks indre og ytre sansefunksjoner. 

Og videre tar du opp de seks indre og ytre sansefunksjoner og 
betrakter disse fenomenene som fenomener.

Men hvordan tar du opp de seks indre og ytre sansefunksjoner og 
betrakter disse fenomenene som fenomener?

Du merker deg øyet, du merker deg synlige former, og du merker 
deg den forbindelsen som oppstår betinget av disse to. Du merker 
deg også hvordan en forbindelse som ennå ikke er oppstått, oppstår. 
Du merker deg hvordan en forbindelse som er oppstått, avvises. Og 
du merker deg hvordan en forbindelse som er avvist ikke oppstår 
igjen siden.

På samme måte merker du deg øret og lyder, nese og dufter, tunge og
smaksinntrykk, kropp og berøringer; og endelig merker du deg 
sinnet, du merker deg tanker, og du merker deg den forbindelsen som
oppstår betinget av disse to. Du merker deg også hvordan en 
forbindelse som ennå ikke er oppstått, oppstår. Du merker deg 
hvordan en forbindelse som er oppstått, avvises. Og du merker deg 
hvordan en forbindelse som er avvist ikke oppstår igjen siden.

Slik betrakter du indre fenomener som fenomener, eller du betrakter 
ytre fenomener som fenomener, eller du betrakter både indre og ytre 
fenomener som fenomener. Du betrakter hvordan fenomenene 
oppstår, du betrakter hvordan fenomenene blir borte, eller du 
betrakter hvordan fenomenene oppstår og blir borte. Du er 
oppmerksom på at fenomenene eksisterer, men bare i den grad som 
er nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
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avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik tar du opp
de seks indre og ytre sansefunksjoner og betrakter disse fenomenene 
som fenomener.

5d. Betraktning av de sju oppvåkningsfaktorene. 

Og videre tar du opp de sju oppvåkningsfaktorene og betrakter disse 
fenomenene som fenomener.

Men hvordan tar du opp de sju oppvåkningsfaktorene og betrakter 
disse fenomenene som fenomener?

Hvis oppvåkningsfaktoren oppmerksomhet er til stede i ditt indre, 
merker du deg her: Oppvåkningsfaktoren oppmerksomhet er til stede
i mitt indre. Hvis oppvåkningsfaktoren oppmerksomhet ikke er til 
stede i ditt indre, merker du deg: Oppvåkningsfaktoren 
oppmerksomhet er ikke til stede i mitt indre. Du merker deg hvordan 
oppvåkningsfaktoren oppmerksomhet som ennå ikke er oppstått, 
oppstår. Og du merker deg hvordan oppvåkningsfaktoren 
oppmerksomhet som er oppstått, trenes videre til fullkommenhet.

På samme måte merker du deg de andre oppvåkningsfaktorene: 
utforskning av fenomenene, energi, glede, indre fred, konsentrasjon, 
og endelig hvis oppvåkningsfaktoren sinnslikevekt er til stede i ditt 
indre, merker du deg: Oppvåkningsfaktoren sinnslikevekt er til stede 
i mitt indre. Hvis oppvåkningsfaktoren sinnslikevekt ikke er til stede 
i ditt indre, merker du deg: Oppvåkningsfaktoren sinnslikevekt er 
ikke til stede i mitt indre. Du merker deg hvordan 
oppvåkningsfaktoren sinnslikevekt som ennå ikke er oppstått, 
oppstår. Og du merker deg hvordan oppvåkningsfaktoren 
sinnslikevekt som er oppstått, trenes videre til fullkommenhet.

Slik betrakter du indre fenomener som fenomener, eller du betrakter 
ytre fenomener som fenomener, eller du betrakter både indre og ytre 
fenomener som fenomener. Du betrakter hvordan fenomenene 
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oppstår, du betrakter hvordan fenomenene blir borte, eller du 
betrakter hvordan fenomenene oppstår og blir borte. Du er 
oppmerksom på at fenomenene eksisterer, men bare i den grad som 
er nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik tar du opp
de sju oppvåkningsfaktorene og betrakter disse fenomenene som 
fenomener.

5d. Betraktning av de fire edle sannheter. 

Og videre tar du opp de fire edle sannheter og betrakter disse 
fenomenene som fenomener.

Men hvordan tar du opp de fire edle sannheter og betrakter disse 
fenomenene som fenomener?

Du merker deg det som det er: Dette er lidelse. Du merker deg det 
som det er: Dette er lidelsens opphav. Du merker deg det som det er: 
Dette er lidelsens opphør. Du merker deg det som det er: Dette er 
veien til lidelsens opphør. 

Slik betrakter du indre fenomener som fenomener, eller du betrakter 
ytre fenomener som fenomener, eller du betrakter både indre og ytre 
fenomener som fenomener. Du betrakter hvordan fenomenene 
oppstår, du betrakter hvordan fenomenene blir borte, eller du 
betrakter hvordan fenomenene oppstår og blir borte. Du er 
oppmerksom på at fenomenene eksisterer, men bare i den grad som 
er nødvendig for observasjon og erkjennelse. Du ferdes uten å være 
avhengig av noe, og uten å holde fast på noe i verden. Slik tar du opp
de fire edle sannheter og betrakter disse fenomenene som fenomener.

6. Treningens resultat. 

Den som øver seg slik i sju år på å feste oppmerksomheten på disse 
fire punkter, kan vente seg ett av disse to resultatene: enten befriende
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innsikt her og nå, eller hvis han fremdeles klamrer seg til noe kan 
han i det minste regne med ikke å vende tilbake.

Dere kan se bort fra de sju årene, munker. Den som øver seg slik i 
seks år, i fem år, i fire, tre, to, i et år på å feste oppmerksomheten på 
disse fire punkter, kan vente seg ett av disse to resultatene: enten 
befriende innsikt her og nå, eller hvis han fremdeles klamrer seg til 
noe kan han i det minste regne med ikke å vende tilbake.

Dere kan se bort fra det ene året, munker. Den som øver seg slik i sju
måneder, i seks måneder, i fem, i fire, tre, to, i en måned, i fjorten 
dager på å feste oppmerksomheten på disse fire punkter, kan vente 
seg ett av disse to resultatene: enten befriende innsikt her og nå, eller 
hvis han fremdeles klamrer seg til noe kan han i det minste regne 
med ikke å vende tilbake.

Dere kan se bort fra de fjorten dagene, munker. Den som øver seg 
slik i ei uke på å feste oppmerksomheten på disse fire punkter, kan 
vente seg ett av disse to resultatene: enten befriende innsikt her og 
nå, eller hvis han fremdeles klamrer seg til noe kan han i det minste 
regne med ikke å vende tilbake.

Det var dette jeg tenkte på, munker, da jeg sa: Her er en vei som 
fører direkte til målet, munker, til foredling av levende vesener, til å 
overvinne sorg og klage, til å gjøre slutt på smerte og tungsinn, til å 
finne den rette metoden og til selv å erfare nibbana, nemlig 
oppmerksomhet på de fire hovedområdene."

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

Satipatthanasutta, Majjhima Nikaya 10 
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Dannelsen av åndelige hierarkier –
noen hverdagserfaringer fra Rinzai-

ji1

Kristian Garthus-Niegel
“En gammel mann; et barn med en fortid”

Zarko Petran

Den nylig gjenfunne interessen for senterets historie her i tidsskriftet 
er betimelig. Her følger et (beklageligvis mer enn langdrygt) bidrag 
langs samme ledetråd: Noen personlige erfaringer knyttet til 
fortidens mørkere kapitler.

Innkjørselen til Mt Baldy Zen Center2011 da Joshu Sasaki Roshi ledet
senteret

1Rinzai-ji er den samlende betegnelsen for et nettverket av Sanghaer med
utspring i Joshu Sasakis Zen-lære; disse er hovedsaklig basert i USA men
det finnes også forgreninger til Canada, Mellom-Amerika og Europa
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Da det i 2012 ble allment kjent at Joshu Sasaki (1907-2014) i 
kraft av sin posisjon over mange årtier hadde seksuelt utnyttet sine 
kvinnelige studenter1  hadde jeg praktisert ved Rinzai Zen Senter i 
over ti år. Senterets tilknytning til Joshu Sasaki har utspring i en 
håndfull besøk han gjorde til Norge ved midten av 1980-tallet for å 
lede sesshins for folk fra datidens Zen-Skolen. Noen år senere 
aksepterte Genro Seiun Herbert Koudela Osho, en av de første av 
Joshu Sasakis ordinerte Oshoer, en forespørsel om å bli lærer for det 
som heretter ble hetende Rinzai Zen Senter. Genro besøkte senteret 
regelmessig flere ganger i året fram til han i 2004 frasa seg 
lærervervet på grunn av sviktende helse2. I 2006 sa Koshin 
Christopher Cain Osho ja til å lede en Sesshin for senterets 
medlemmer i Norge. Koshin ble ordinert til Osho av Joshu Sasaki i 
1999, er til dd. lærer for Puget Sound Zen centre utenfor Seattle, 
USA, og gift med norske Soshin Lidunn Cain, som selv begynte sin 
Zen-praksis ved Oslo Zen Senter på 1990-tallet og senere ble 
ordinert til nonne av den samme Joshu Sasaki. Koshin gjentok 
Sesshin-oppdrag i Norge i de to påfølgende somrene før han i 2009 
aksepterte en invitasjon om å tiltre som Oslo Zen Senters formelle 
lærer.

Som følge av Genro og Koshins lærergjerninger, samt et tre tiår 
med formelle og uformelle kontaktpunkter til øvrige Rinzai-ji 
sentere- og personligheter har praksis-stilen ved Oslo Zen Senter blitt
gjennomsyret med elementer fra Joshu Sasakis læresetninger, rituelle
stil og institusjonelle organisering. Hans person, liv og leven var og 
forblir en høyt profilert del av senterets identitet og uttrykk. Fram til 
misbrukshistoriene kom frem i offentligheten var det ikke uvanlig å 
høre Joshu Sasaki tillegges uvanlige åndelige egenskaper rundt 
tekoppen på senteret. Mange medlemmer drømte om, og ble (bl.a. 
gjennom reisefinansieringstilskudd) aktivt oppfordret til å besøke og 
praktisere ved andre Rinzai-ji læresteder; aller helst med Joshu 

1Utførlig dokumentasjon http://sasakiarchive.com/

2Genro døde i 2010
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Sasaki personlig. De av oss som reiste nøt beundring fra de som enda
ikke hadde reist. For mange tror jeg at senterets mytiske tilknytning 
til Joshu Sasaki skjenket følelsen av at vår praksis hadde en slags 
«ekte Zen-autentisitet», eller verre, at den var «mer autentisk» enn 
andre Zen-linjer (eller andre åndelige tradisjoner forøvrig). 

I 2008 bestemte jeg meg for å reise. Det ble til senteret Bodhi 
Manda Zen Centre i New Mexico, USA for å delta på halvparten av 
deres tradisjonelle 6 uker lange vår-retreat under ledelse av Joshu 
Sasaki. Bodhi Manda ble da drevet av oshoene Kogan Seiju Bob 
Mammoser og Jiun Hosen Christiane Ranger. Begge tilhører den 
mest erfarne kjernen av ca. et dusin Rinzai-ji-Oshoer, trent og 
ordinert av Joshu Sasaki i løpet av de første tre tiårene han var i 
USA1. Joshu Sasakis misbruk ble først kjent for meg gjennom Kosen
Eshu Martin Oshos illusjonsknusende innlegg “Everybody Knows”2 
på Zen-bloggen Sweeping Zen i 2012. Da jeg reiste visste jeg altså 
trass et 6 års aktiv deltakelse på senteret enda ingenting om alt dette. 
Det er underlig hvordan et perspektivskifte kan forandre kvaliteten 
på den informasjonen man har. Med det i mente vil jeg i det følgende
utbrodere noen opplevelser fra Bodhi Manda som den gang slo meg 
som merkelige, men viss tolkning bare lot seg korrigeres i lys av en 
fortid som enda ikke enda var meg gitt.

1Joshu Sasaki kom til USA fra Japan i 1962

2http://sweepingzen.com/everybody-knows-by-eshu-martin/
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I: Om Innpass

For i det hele tatt å få lov til å melde meg på retreaten, dvs. å få lov 
til å bruke tusenvis av kroner og å forlate hjemlige forpliktelser i 
ukevis for å underkaste meg Rinzai-ji, ble jeg utbedt et 
anbefalningsbrev fra noen med erfaring fra miljøet. På forespørsel 
skrev Koshin brevet for meg. Jeg ble beskrevet som en viktig leg-
leder ved senteret med lang praksis-erfaring og repliserte med 
ærefryktig takknemlighet. Brevet tenkte jeg virket som en sikring for
å verne folk som ikke var psykisk sterke til å holde ut en langvarig 
intensiv-praksis fra å melde seg på. Det hersket nemlig allmenn 
enighet om at Rinzai-ji sin Zen-stil var for tøff for menigmann (for 
ikke å si for de fleste kvinner!). I ettertid har jeg imidlertid mer 
kommet til å se det som en del av miljøets selv-autoriserende 
symbolske grenseverk. Fra innsiden bidro anbefalingsbrevet til å 
bekrefte en selv-forståelse av å være et ekslusivt miljø for spesielt 
åndelig egnete. Utover signaliserte det at ‘du burde gjøre som det blir
sagt, ellers…’. I meg næret brevet paradoksalt nok både mine 
tilbøyeligheter til å te meg servilt vis a vis Rinzai-ji, og (i og med at 
jeg ble antatt) mine tilbøyeligheter til å opphøye meg selv åndelig vis
a vis den gjengse person på gata.

II: Om Å tjene

Den tredje uka av retreaten ble jeg spurt om jeg kunne være 
kjøkkenassistent. Jeg følte meg straks beæret. Kunne det stemme at 
disse storslagne Zen-folkene allerede så på meg som klar for mer 
ansvar? Jeg trodde virkelig de så noe spesielt i meg. Jobben gikk 
hovedsaklig ut på å stå i oppvasken fra morgen til kveld, spedt 
avvekslet av litt grønnsaksskjæring nå og da. En ydmykende jobb, 
som jeg etterhvert både hatet og elsket. Kanskje hadde jeg (i tråd 
med klassisk Zen-pedagogikk) godt av å bli penset fast i denne 
stillingen, for under det kritiske haukeblikket til den sure Oshoen 
som bekledde rollen som kjøkkensjef tvang den meg til å finne fred 
med enkle, manuelle oppgaver. 

Noe som irriterte meg mer enn oppgavene var imidlertid 
hvordan sjefkokken og munken som tjente som en slags 
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mellomlederkokk1 stadig vekk småpratet om alle mulige trivielle 
ting. Min forståelse, om enn rigid, var at man under en retreat burde 
prøve å holde pratingen på et minimum. Aller mest irriterende var 
hvordan praten inneholdt en masse selv-god baksnakking av andre 
deltakere. Hvordan kunne det ha seg at disse opplyste karene snakket
så mye dritt om sine med-praktiserende? Kuet av ærefrykt for 
kjøkkenhierarkiet rundt meg klarte jeg ikke å bringe disse dissonante 
tankene til uttrykk. Jeg hadde nok med å håndtere ydmykelsen i de 
stadige korreksene om hvordan man vasker et glass og ei, hvordan 
man skjærer opp en gulrot og ei osv. Følgelig vokste en passiv 
aggresjon i meg ettersom dagene gikk som til slutt blomstret som en 
sterk flauhetsfølelse: Hvordan kunne jeg ha så mange negative tanker
om disse karene som jo hadde trent og praktisert med Joshu Sasaki i 
mange år og derfor garanter hadde mye mer innsikt og var i mye 
bedre stand til å bedømme sine egne handlinger enn meg? Mot 
slutten av uka fant jeg meg brått i en tårevåt unnskyldning til 
mellomlederkokken for at jeg hadde oppført meg så fiendtlig, trass i 
at jeg ikke hadde kommet med noen som helst kritikk. 

Da retreaten var slutt var jeg utålmodig på en siste fridag fra det
innestengende kjøkkenmiljøet før det var tid for hjemreise, så jeg ba 
om å fristilles. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte spørre Seiju, en av 
senterets to leder-Oshoer. Etter jeg hadde samlet nok mot til i det 
hele tatt våge og spørre, tynget av frykt for hvorvidt han ville 
stemple meg som en egoistisk feiging, var svaret jeg fikk «Helt i 
orden, hvis å jage drømmene dine er det du vil». Frykt bekreftet: 
Sannelig var jeg en vrangforestilt sansesøker! Under alt dette 
selvbevisste tullet var jeg likevel dypt lettet over å ha fulgt mine 
instinkter. 

Som et barn med en fortid, ser jeg nå på kjøkkeneventyret som 
en bitteliten smak på hvordan Rinzai-jis åndelige hierarki kverner 
emosjonelle prosesser til underkastelse og selv-tvil.

1Sjefskokkens rituelle tittel var Dai (=stor)-Tenzo (=kokk), 
mellomlederkokkens kún Tenzo. Assistenten var ikke verdig noen tittel.
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III: Om tanker og ord

Siden jeg begynte med Zen-praksis har jeg alltid hatt spesielt vondt 
for å svelge den Zen-typiske ‘hold kjeft’- og ‘ikke tenk’-doktrinen. 
Hvis det virkelig er slik at Zen omfatter Alt, har jeg aldri forstått 
hvorfor akkurat tanker og ord skulle være så problematisk. Derfor 
har jeg fått følelsen av akkurat dette temaet er et slags tabu med 
spesiell tilknytning til møtet mellom mer tradisjonell østasiatisk Zen-
lære og vår moderne vestlige realitet. Inspirert av et tidsskrift utgitt 
ved Puget Sound Zen centre hadde jeg derfor noe tid før turen til 
Bodhi Manda tatt initiativet til et eget tidsskrift ved Oslo Zen Senter, 
«Rinzais Nordlys». Ideen var å oppmuntre medlemmer ved senteret 
til å forlenge sin Zen praksis inn i tankene og ordenes verden. 
Responsen forble imidlertid mager; for å slippe å fylle tidsskriftet på 
egen hånd måtte jeg for det meste mobilisere folk enkeltvis og mate 
dem med forslag til temaer jeg selv tenkte de kunne skrive noe 
meningsfylt om. 

På Bodhi Manda spurte jeg Hosen, den andre senter-lederen, om
jeg kunne få intervjue Joshu Sasaki for tidsskriftet. Jeg fortalte at jeg 
ville be om praktiske og jordnære råd til hvordan å dyrke et godt 
miljø for Rinzai Zen-praksis ved et såpass perifert satelitt-senter som
vårt. Jo, et intervju skulle jeg få, men slike spørsmål skulle jeg ikke 
stille. Isteden ba Hosen meg om å stille et enkelt spørsmål «hvorfor 
kom Sasaki Roshi til vesten?». De som er kjent med de tradisjonelle 
japanske Koan-samlingene vil legge merke til omskrivning av det 
berømte kasus 38 i Mumonkan om Bodhidharma og eiketreet. Da 
intervjuet skulle starte, ledsaget av Hosen og en oversetter, fikk jeg 
beskjed om at jeg ikke behøvde å ta notater; de hadde lydopptaker og
ville sørge for at jeg fikk tilsendt en transkripsjon. Gitt at jeg hadde 
blitt mer eller mindre instruert på forhånd føltes det ganske kleint å 
stille spørsmålet til Hosen. Joshu Sasaki reagerte med en fornøyd 
humring før han ville vite hvorfor jeg stilte slikt et fiffig spørsmål. På
impuls datt det ut av meg at det var Hosen som hadde bedt meg om 
det. Da sendte Hosen meg straks et mørkt og utilfreds blikk, og 
tolken lot være å oversette. Så mumlet jeg noe om referansen til 
Mumonkan som fikk Joshu Sasaki til å smile fornøyd og gyve løs på 
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en 45 minutter lang monolog i mer eller mindre samme lei som de 
daglige dharma-foredragene han holdt i plenum. Altså oppstandelse, 
deling, forening og forsvinning av motsatte abstrakter a la 
minus/pluss, null/en, øst/vest, sammentreknig/utvidelse, 
kvinne/mann, natt/dag osv. osv. Da jeg avslutningsvis forsøkte å 
hake inn mine mer praktiske spørsmål viet han dem ingen 
oppmerksomhet, foruten, da jeg fortalte at Koshin besøkte oss 
regelmessig, å beskrive ham som «not so great». Hosen flirte bort 
dette svaret raskt og ba meg ikke fortelle det videre til noen.

Noen transkripsjon av intervjuet fikk jeg aldri. Da jeg skrev 
Hosen og spurte svarte hun at Joshu Sasaki måtte godkjenne den 
først. Deretter total stillhet. Senere har jeg hørt fra ulike hold at 
Joshu Sasaki generelt var svært motvillig mot å at foredragene hans 
ble offentlig publisert så lenge han ikke hadde sjekket dem personlig 
først. Derav sannsynligvis også hans svært spede liste av dharma-
offentliggjøringer, trass 60 års propellvirksomhet som Zen-lærer i en 
formodentlig mer enn publikasjonsvillig amerikansk kontekst. Dette 
forholdet har naturligvis vanskeliggjort ytterligere en bredere 
offentlig diskusjon av læren hans. Lukter av frykt.

Til ettertiden gav ny fortid, dekket jeg over ubehaget jeg hadde 
følt i situasjonen med å tolke Hosens manipulasjoner inn under den 
nevnte ‘jeg mangler vel den nødvendige Zen-innsikten for fult å 
kunne forstå’-fortellingen. For hvordan kunne vel ignorante lille jeg 
vite hvordan best å håndtere og forstå et slikt møte med en Roshi? På
samme vis kom jeg til å tenke om Joshu Sasakis frykt for å bli 
publisert som del av et slags større medlidenhetsprosjekt myntet på 
ikke å røre opp unødvendig mye tenking og prating blant folk. Men 
kanskje er det heller slik at Hosens forstumming av hva jeg egentlig 
ville og mente i regi av det kvasi-briljante Zen-spørsmålet er 
eksempelvise  bruddstykker av hvordan myten om den opplyste 
Roshien ble sydd i Rinzai-jis hverdagsskreddersøm; 
sandkornvarianter av hvordan mytologien ble sosialt skapt  fra det 
ene til det neste samhandlingen i livet innenfor Rinzai-ji. Og at 
tilbakeholdelsen av Joshu Sasakis lære fra offentligheten bidro til å 
hylle Rinzai-ji inn med en mystisk, obskur tiltrekningskraft. Var du 
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nysgjerrig måtte du legge hele ditt vesen ukritisk og underkastende i 
dets favn; oppleve det direkte og forbeholdsløst. Faktum er at mine 
opplevelse av livet på Bodhi Manda var relativt forvirrende og 
motstridende, og at jeg håndterte dem der og da på mine egne 
smålige og selv-sentrerte måter. Jeg kan bare ane hvordan det føltes 
for alle kvinnene han forgrep seg på. Takk til de smertefulle 
forsøkene som noen av dem i senere tid har gjort for å hjelpe oss å 
forstå.

Etter at demningen brast fikk tanker og ord flyte seg friere også 
ved Rinzai Zen Senter. Gamle medlemmer innrømmet fort å ha kjent 
til ryktene om Joshu Sasakis misbruk. At også kvinner fra vårt senter
hadde vært berørt. Men hvorfor hadde ryktene blitt fortiet så lenge? 
Og om de var såvidt kjent på innsiden, hvorfor hadde kulten rundt 
Joshu Sasaki fått bestå?

Jeg ble klar over at Genro og Joshu Sasaki hadde kranglet om 
saken helt tilbake på 1970-tallet. Genro var den eneste av Joshu 
Sasakis oshoer som han autoriserte til å drive personlig Koan-
undervisning. En del av myten Joshu Sasaki var hans velkjente og 
mye omdiskuterte uvilje til å peke ut en etterfølger; min mistanke er 
at han tidlig hadde sett seg ut Genro for denne rollen og at den senere
uviljen har mye å gjøre med sårhet og misstillit født av konflikter om
misbruket med ham og andre opposisjonelle lærlinger. 

Koshin, en av Joshu Sasakis oshoer og utenforstående til den 
innerste kjernen i Rinzai-ji miljøet, var en av en håndfull fast bosatte 
personer på Rinzai-jis hovedklosteret på Mt. Baldy i California som 
forsøkte å utfordre og demme inn Joshu Sasakis misbruksatferd i 
årene rundt årtusenskiftet. I 1997 skrev de bl.a. et kritisk brev til 
Joshu Sasaki som provoserte ham kraftig, og de advarte nye 
kvinnelige studenter mot risikoen for å bli utsatt for seksuelle 
framstøt i de private Koan-intervjuene. Etter at saken ble offentlig 
kjent forsøkte Koshin å bevege kjernen av eldre oshoer til å innta en 
tydelig ydmyk og erkjennende holdning. I 2014 valgte hans senter på
Puget Sound etter mye diskusjon å bryte den formelle tilknytningen 
til Rinzai-ji. Til tross for at Koshin således lenge har aktivt 
posisjonert seg mot Joshu Sasakis misbruksatferd såvel som 
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elementer i miljøet som har villet dysse det ned, hadde jeg for den 
bredere historiske bearbeidingens skyld personlig ønsket at han delte 
enda fler av sine innsidererfaringer med allmennheten. På min 
forespørsel skrev han i 2013 følgende til Oslo sanghaen i Rinzai 
Nordlys:

http://www.zenpraksis.no/rinzais-nordlys/Rinzais_Nordlys_2013.pdf

(side 10-11, på Engelsk)

Med tiden har jeg kommet til å forstå Sanghaen som den av de 
tre juvelene som det er aller mest kompliserte å praktisere. Selv om 
kritiske perspektiver som dette er ubehagelig lesning håper jeg at de 
kan inngå i en type kollektiv refleksjon over det sosiale livet i Zen-
miljøer som ikke er redd for å inkludere de mer stygge sidene. En 
sentral del av hvordan Zen manifesteres ved Rinzai Zen Senter 
utgjøres av mangfoldet av formelt, dels rigid ritualiserte praksiser, 
som i måten de utføres på av den enkelte (hvordan man slår stokken, 
slår på Kai-Han, tenner røkelse, bukker, går, drikker te osv.) gjerne 
tolkes som implisitte demonstrasjoner av individuell innsikt. Denne 
koblingen gjør Zen-miljøer særs utsatt for å nøre opp under 
autokratiske sosiale dynamikker og institusjoner. Om Vesten i sin 
sammensmeltning med østlig Zen har en ting å tilby som medisin 
mot slike farer så vil jeg peke på dens særegne tradisjon for kritisk 
sosial tenkning.

Omfavn alt.

Vennligst,

Kristian GN
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Fra Mt Baldy
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Ålefiskeren i prammen, illusjonen
om fastpunktet, - og tomhet 

Petter Lohne

Fra langt tilbake kan jeg huske ålefiskeren i prammen. Han lå utover 
relingen og glodde ned i en slags bøtte med glass i, etter ål nede i 
ålegresset. På forhånd hadde han lagt ut åte.

Ålefiskeren hadde kunnskap om hvor omtrent den lokale 
ålebestanden befant seg. Han visste også at prammen beveget seg 
med strømmen og vinden. Han visste at strømmen nede ved bunnen, 
der ålen holdt til, ikke var den samme som lengre opp. Han visste at 
hver gang han gled over stedet der åte var lagt ut, ville det falle en 
skygge på bunnen. Det kraftige sollyset kunne bli borte, men 
samtidig kunne konturene bli skarpere.

Når rusene var lagt ut, forsøkte han med den ytterste 
forsiktighet å observere om det var noe i dem, uten å forstyrre gresset
eller bunnforholdene eller skremme bort ål. Men han ”visste” at han 
helt uunngåelig ville påvirke det han så.

Hadde ålefiskeren et fastpunkt? Var fastpunktet hans kanskje 
hans egen tilstedeværelse, i erfaringen, i blikket, i tenkningen eller 
kunnskapen om strøm- og bunnforhold og ålens vaner. Eller var dette
i det hele tatt noe han tenkte på?

Når vi betrakter vår bevissthetsstrøm, tror jeg vi ikke kan unngå
å ha en slags illusjon om at det punktet vi betrakter fra, er et fast 
punkt. Vi vet, og vi kan observere og erfare, at vi som ålefiskeren 
kontinuerlig beveger og endrer oss. Og vi vet at for hver gang vi 
blunker, endrer det bildet vi ser seg. Vi lever i en tidsstrøm der også 
vi som erfarende, vår bevissthet, er i uopphørlig endring.

Fotografiet ”fryser” et bestemt øyeblikk. Men det samme 
motivet fotografert i neste øyeblikk, vil være noe annet. En 
filmatisering vil følge noe over tid, og kamera, lysforhold og 
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posisjon kan holdes konstant. Men når filmen spilles av, vil igjen 
tiden, lysforhold, tilskuerens posisjon og bevegelse osv. ”komme 
imellom” og kontinuerlig endre ”sluttresultatet”.   

For å beskrive de fenomenene vi erfarer med ord som er 
forståelige for andre, bruker vi ord eller begreper. Som ålefiskeren 
forutsetter vi, uten at verken ålefiskeren eller vi vanligvis er oss det 
bevisst, at vi ikke helt ut kan ”fryse fast” eller gi en fullt ut dekkende 
beskrivelse av erfaringen. Ord eller begreper kan gi oss stykkevis 
forståelse. Og denne stykkevise forståelsen er vi helt avhengig av, i 
vårt praktiske liv og i samtale med andre.

Likevel tror jeg vi i samtale, i forskning og i de fleste av livets 
sammenhenger ”later som”, eller holder oss fast i en illusjon om at 
det vi beskriver med ord og begreper er ”virkeligheten”. Eller 
omvendt, virkeligheten slik vi ”tror” den er, er en illusjon som vi 
holder fast i ved hjelp av språket. De fleste av oss har erfart hvor 
vondt det kan kjennes, når vi får en ”fastlåst” virkelighetsbeskrivelse 
tredd nedover oss.

Jeg tror en slik innsikt er en implisitt forutsetning for at vi kan 
kommunisere med hverandre, og det er en slik innsikt som kan 
hjelpe oss til å prøve å beskrive de fenomenene vi opplever tydeligst 
mulig for hverandre. Liknelsen eller fortellingen om ålefiskeren over 
håper jeg kan være et slikt bidrag.
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Tegning laget av Hilmar Fredriksen
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Et annet bilde kan hentes fra moderne genforskning. Man vet at 
DNA, menneskets arveegenskaper lagret i kroppens celler, sammen 
med miljøfaktorer, bidrar til at det utløses enzymer i cellene. I sin tur
påvirker disse enzymene DNA´et. Denne prosessen skjer i en 
kontinuerlig spiral. Vi kan ”fryse” en beskrivelse, men prosessen 
fortsetter. Og det forholder seg kanskje på samme måte med våre 
begreper og vår forståelse som er og må være i kontinuerlig endring.

Ålefiskeren, med sin kunnskap og erfaring og sin praksis med å 
fiske slik han gjør, påvirker både selve objektet for fisket, miljøet 
omkring, og ham selv. 

Denne innsikten bør kanskje også ligge til grunn når vi omtaler 
Zen. Kan det være et mål å forsøke å beskrive sine erfaringer med 
Zen og i slike beskrivelser så godt en kan inkludere alle de 
elementene som er med i erfaringene? Og kan vi prøve å dele våre 
erfaringer mest mulig uten henvisning til ”riktig” erfaring? Jeg tror at
tanker vi gjør oss, stemninger og følelser vi kommer i, sansenes 
fokus og bevegelighet, fysiske fornemmelser, plutselige ideer, og 
videre i det uendelige, hører hjemme i slike beskrivelser. Gjennom 
slike erfaringsnære beskrivelser kan vi kanskje håpe plutselig å 
komme bak, eller bryte gjennom illusjonene. 

For meg er det området, eller det øyeblikket der jeg skimter det 
som er bak illusjonen, noe som nærmer seg ”det tomme”.

Jeg vender tilbake til ålefiskeren. Han snakket ikke mer enn 
nødvendig. Men når jeg en sjelden gang kom i prat med ham, fikk 
jeg ofte en følelse av at jeg ble inkludert i en åpenhet som omfattet 
både himmelen og havet. Det var som illusjonen om et fastpunkt i 
glimt syntes overflødig. 
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Chanting/Resitasjon
Koun Gordon Geist

Chanting eller resitasjon er en del av den formelle zen-praksisen. 
Denne kommer i tillegg til seremoniell åpning av zendo 
(meditasjonsstedet), bukking, zazen (sittende meditasjon), kinhin 
(gående meditasjon), og tedrikking.

Da Buddha levde ble ingenting av det han sa skrevet ned. I flere
hundre år samlet munkene seg i konsil for å minnes det som de 
hadde lært av Buddha. De gjorde dette ved å bl.a. resitere i 
fellesskap. For å frembringe budskapet videre, resiterte de ellers som 
en del av fellespraksisen. 

I begynnelsen av den skriftlige tradisjonen i Buddhismen, fikk 
resitasjon en annen funksjon. Det var ikke lenger nødvendig å 
forholde seg til selve innholdet eller meningen i de resiterte tekstene 
og dermed ble det lettere å frigjøre seg fra tankeaktiviteten og så 
komme raskere i en roligere mental tilstand. Når teksten som 
resiteres er i et fremmed språk, blir man enda mer frigjort fra tanker 
og meninger. Resitasjon blir da en serie av lyd og sangstemmer, 
nesten som å synge i et kor. Det resiterende fellesskapet synger som 
én stemme og finner et stemmeleie som skaper harmoni. Lyden går 
samtidig inn i ørene og ut av munnen. Resitasjon blir dermed en 
aktiv bruk av fellesskapets stemme i klar kontrast til stillheten som 
følger. Resitasjonen blir da en mental og fysisk forberedelse til å sitte
i stillhet. Energien i og fra lydene fører en til stillheten som følger.

Alt som gjøres i zendo er et uttrykk for harmonien som 
etterstrebes. Individet forsvinner, jeget, følelsen av å være en separat 
del avtar og man glir over til en meditativ tilstand som gir en 
opplevelse av en helhet, en «ikke-selv». Vanligvis opplever man seg 
selv som separat, et ”jeg”, et subjekt som står overfor det ”ikke-jeg”, 
et objekt. Men samtidig som man opplever seg selv som adskilt og 
separat, står man, gjennom sameksistensen, i forhold til alt annet. 
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Det blir man minnet om i hvert åndedrag. Man kan ikke si «min 
luft». Det er bare luft som man puster inn og puster ut. Man er midt 
opp i totaliteten til enhver tid som man ikke kan se fordi man er en 
del av totaliteten. 

Resitasjon er en innledende øvelse til denne tilstanden. Bare det 
å aktivt følge lydene som skapes i resitasjonen er 
oppmerksomhetstrening. Særlig når resitasjonstakten er høy, og ikke 
har en åpenbar mening siden teksten som resiteres er på et annet 
språk, er man nødt til å følge nøye med. Det hender rett som det er at 
man faller ut og har problemer med å finne sin plass igjen, særlig i 
begynnelsen. Da gjelder det å lytte og ikke begynne å tenke igjen. 
Under resitasjon er ørene og øyene aktive og dermed er mye av 
hjernen aktiv i nåtiden med syns- og lydsansene. Dette hjelper med 
fokusering på det som står for hånden, nået, og blir dermed en form 
for oppmerksomhetstrening. Da blir det lettere å gi slipp på tankene 
etterpå. 

Fellesskapet synger monotont, noe som krever at man følger 
med toneleiet til de andre og prøver å finne en tone som harmonerer. 
Dette gir trening i å lytte. Noen ganger blir det en kakofoni, men det 
er også en del av tilværelsen. 

Etter hvert blir teksten som resiteres kjent, og man lærer å synge
den utenat. Da er det lettere å skifte oppmerksomheten fra 
ordene/lydene til rytmen og tonen. Det blir også lettere å gi slipp på 
«det meningssøkende jeget».

For å fordype seg i innholdet og meningen bør man naturligvis 
studere tekstene. Dette er imidlertid en annen aktivitet enn resitasjon,
og den er også verdifull. Men å skape meningen fra tekstene, er ikke 
hovedpoenget i resitasjon. Å forstå tekstene i originalen eller i 
oversettelsene krever lang studietid. Innholdet må fordøyes og 
tankene må modnes. Det hele dreier seg egentlig om noe som ikke er 
tilgjengelig gjennom intellektet. Det må erfares, ellers blir det bare 
en reproduksjon av tanker og ideer. Ideer har sin plass men fører ikke
til opplevelsen av helheten i den sittende meditasjon. Man kan 
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reflektere over erfaringer fra å sitte i meditasjon, men man kan ikke 
tenke seg frem til den mediterende erfaringen. 

Da jeg først hørte den berømte læreren Shunryu Suzuki snakke, 
forsto jeg lite av det han sa. Men jeg hadde en umiddelbar følelse av 
at det han sa var på en eller annen måte vesentlig. Det var bare ikke 
mulig å gripe meningen der og da for meg. Med tid og mye zazen 
begynte jeg å få en slags forståelse av det han prøvde å formidle. Jeg 
oppdaget at det hele dreier ikke om å komme fram til denne ene store
forståelsen som var fiks ferdig. Det dreier seg om en flytende 
forståelse som forandrer seg med tiden, som man hele tiden må 
fordøye og la vokse. Slik sett er zen-praksisen mer en 
modningsprosess enn en læringsprosess. Suzuki hevdet selv at det 
ikke var nødvendig å huske eller forstå det han sa. Hans budskap var 
bare ment som oppmuntring til å praktisere. Dette er også 
resitasjonens egentlig funksjon. 
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Et spørsmål i Zen-tekstene1

Lafcadio Hearn2

I

Min venn åpnet et tynt gult bind av denne typen fantastisk tekst som 
forteller om tålmodigheten til den buddhistiske gravøren når man ser 
den. Løse kinesiske typer kan være nyttige, men på sitt beste er de 
bare i stand til å uttrykke uskjønnhet når de sammenlignes med 
skjønnheten i gamle blokktrykk.

“Jeg har en merkelig historie for deg” sa han.

“En japansk historie?”

“Nei,—kinesisk.”

“Hvilken bok er det?”

“Ifølge den japanske uttalen av de kinesiske tegnene i tittelen kaller 
vi den Mu-Mon-Kwan, som betyr  ‘Porten uten port.’ Det er en av 
bøkene som spesielt blir studert av Zen- eller Dhyâna-sekten. En 
særhet ved noen av Dhyâna-tekstene—og dette er et godt eksempel
—er at de ikke forklarer. De foreslår bare. Det blir stilt spørsmål, 
men studenten må tenke ut svarene selv. Han må tenke dem ut, men 
ikke skrive dem. Du vet at Dhyâna representerer menneskelig innsats
til å komme utenfor det som blir begrenset av ord gjennom 
meditasjon, og at enhver tanke som blir begrenset av å bli formulert 
med ord mister all Dhyâna-kvalitet.... Vel, det blir sagt at denne 
historien er sann, men den blir bare brukt for et Dhyâna-spørsdmål. 

1 Dette er koan nummer 35 i Mumonkan (som vi kjenner den som i 
moderne utgaver på vestlige språk), "Seijos (Ts’ings) sjel er skilt ut". 

2 Fra Lafcadio Hearn, Exotics and Retrospectives, Boston: Little, Brown, 
and Co 1915, gjenopptrykk av tekst fra 1898. Oversatt fra engelsk av 
Espen S. Ore. Den oversatte teksten er hentet fra www.gutenberg.org.
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Det er tre forskjellige kinesiske versjoner av den, og jeg kan gi deg 
essensen av de tre.”

Og det gjorde han slik:—

II

—Fortellingen om piken Ts’ing, som blir fortalt i Lui-shwo-li-hwan-
ki, referert til i Ching-tang-luh og kommentert i Wu-mu-kwan (kalt 
Mu-Mon-Kwan av japanerne) som er en bok i Zen-sekten:—

I Han-yang levde det en mann som het Chang-Kien som hadde en 
datter, Ts’ing, som var uforlignelig vakker. Han hadde også en nevø 
som het Wang-Chau,—en meget pen gutt. Barna lekte sammen og 
var glade i hverandre. En gang sa Kien i spøk til sin nevø:—“En dag 
vil jeg la deg bli gift med min lille datter.” Begge barna husket disse 
ordene, og de trodde derfor at de var forlovet.

Da Ts’ing hadde vokst opp, ba en adelsmann om å få gifte seg 
med henne, og hennes far gikk med på dette. Ts’ing var dypt plaget 
av denne avgjørelsen. Når det gjaldt Chau, var han så sint og full av 
sorg at han bestemte seg for å reise hjemmefra og dra til en annen 
provins. Dagen etter gjorde han i stand en båt for reisen, og etter 
solnedgang begynte han turen opp elven uten å ta farvel med noen. 
Men midt på natten skvatt han til da han hørte en stemme rope til 
ham, “Vent!—det er meg!”—og han så en kvinne løpe langs 
elvebredden i retning av båten. Det var Ts’ing. Chau var ubeskrivelig
glad. Hun hoppet ombord i båten, og de elskende kom frem i 
sikkerhet til provinsen Chuh.

I provinsen Chuh levde de lykkelig i seks år, og de fikk to barn. 
Men Ts’ing kunne ikke glemme sine foreldre og lengtet ofte etter å 
se dem igjen. Til slutt sa hun til sin mann:—“Fordi jeg en gang ikke 
orket å bryte løftet til deg, rømte jeg med deg og forlot mine foreldre,
—selv om jeg visste at jeg skyldte dem all mulig forpliktelse og 
kjærlighet. Ville det ikke nå være godt om vi prøvde å få deres 
tilgivelse?” “Sørg ikke over dette,” sa Chau;—“vi skal reise og 
besøke dem.” Han ga beskjed om at en båt skulle gjøres i stand, og 
noen få dager senere returnerte han med sin kone til Han-yang.
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Som tradisjonen er når det gjelder slike tilfeller, gikk 
ektemannen først til huset til Kien, idet han etterlot Ts’ing alene i 
båten. Kien viste sin nevø alle mulige tegn på glede og ønsket ham 
velkommen og sa:—

“Som jeg har lengtet etter å se deg! Jeg har ofte vært redd for at noe 
hadde hendt deg.”

Chau svarte full av respekt:—

“Dine vennlige ord plager meg. Jeg har kommet for å be om 
tilgivelse.”

Men Kien så ikke ut til å forstå. Han spurte:—

“Hva er det du mener?”

“Jeg fryktet,” sa Chau, “at du var sint på meg for å ha rømt vekk med
Ts’ing. Jeg tok henne med meg til provinsen Chuh.”

“Hvilken Ts’ing var det?” spurte Kien.

“Din datter Ts’ing,” svarte Chau som begynte å mistenke sin 
svigerfar for å ha noen onde planer.

“Hva er det du snakker om?” ropte Kien, som på alle måter så 
forbauset ut. “Min datter Ts’ing har vært syk i sengen i alle disse 
årene,—helt siden den gangen da du reiste vekk.”

“Din datter Ts’ing,” svarte Chau, som begynte å bli sint, “har ikke 
vært syk. Hun har vært min kone i seks år, og vi har to barn, og vi 
har begge kommet tilbake hit for å be om din tilgivelse. Så vær så 
snill å ikke håne oss!”

Et øyeblikk så de to på hverandre i stillhet. Så reiste Kien seg og
ga tegn til sin nevø om at han skulle følge med ham og førte ham inn
til et rom der en syk kvinne lå. Og Chau, så til sine store forbløffelse 
ansiktet til Ts’ing,—vakker, men unormalt tynn og blek.

“Hun kan ikke snakke,” forklarte den gamle mannen, “men hun kan 
forstå.” Og Kien sa til henne mens han lo:—“Chau forteller meg at 
du løp vekk med ham, og at du har gitt ham to barn.”

Den syke kvinnen så på Chau og smilte, men forble stille.
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“Kom nå med meg til elven,” sa den forvirrede gjesten til sin 
svigerfar. “For på tross av det jeg har sett i dette huset, kan jeg 
forsikre deg om at din datter Ts’ing er i min båt i dette øyeblikket.”

De gikk til elven, og der ventet faktisk den unge konen. Og da 
hun så sin far, bukket hun dypt for ham og ba om hans tilgivelse.

Kien sa til henne:—

“Hvis du virkelig er min datter, har jeg ingenting annet enn 
kjærlighet overfor deg. Men selv om du ser ut til å være min datter, 
er det noe jeg ikke kan forstå.... Kom med oss til huset.”

Så gikk de tre mot huset. Da de nærmet seg det, så de den syke 
piken —som inntil nå ikke hadde forlatt sengen på flere år—komme 
ut for å møte dem mens hun smilte som hun var full av glede. Og de 
to Ts'ing kom mot hverandre. Men da—og ingen kunne si hvordan—
smeltet de plutselig sammen og ble til ett legeme, én person, én 
Ts’ing,—enda vakrere enn før og uten noen tegn på sykdom eller 
sorg.

Kien sa til Chau:—

“Helt siden den dagen du reiste har min datter vært stum og stort sett 
virket som en som har drukket for mye vin. Nå vet jeg at sjelen 
hennes var borte.”

Ts’ing selv sa:—

“Jeg visste virkelig aldri at jeg var hjemme. Jeg så Chau dra avgårde 
i stille sinne, og den samme natten drømte jeg at jeg løp etter hans 
båt.... Men jeg kan ikke si hvem som var den virkelige jeg—den jeg 
som reiste vekk med båten eller den jeg som ble igjen hjemme.”

III

“Det er hele fortellingen”, sa min venn. “Nå er det en kommentar om
den i Mu-Mon-Kwan som kan interessere deg. Denne kommentaren 
er:—‘Den femte patriark i Zen-sekten spurte en gang en prest,
—”Hvem var den virkelige Ts’ing i saken om sjelen som ble 
utskilt?”’ Det var bare på grunn av dette spørsmålet at historien ble 
sitert i boken. Men spørsmålet er ikke besvart. Forfatteren bemerker 
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bare:—‘Hvis du kan avgjøre hvem som var den virkelige Ts’ing, har 
du lært at å gå ut av en konvolutt og inn i en annen er som å ta inn på
et gjestgiveri. Men hvis du ennå ikke har nådd denne graden av 
opplysning, så pass på at du ikke vandrer meningsløst rundt i verden.
Hvis ikke vil du, når jord, vann, ild og luft oppløses, være som en 
krabbe med syv hender og åtte bein som kastes i kokende vann. Og 
da kan du ikke si at du ikke hadde hørt om Tingen.’... Nå. når det 
gjelder Tingen—”

“Jeg vil ikke høre om Tingen,” avbrøt jeg,—“og heller ikke om 
krabben med syv hender og åtte bein. Jeg ønsker å høre om klærne.”

“Hvilke klær?”

“Da de to Ts’ing møttes, må de ha vært kledd forskjellig,—meget 
forskjellig kanskje; for en var en ugift kvinne og den andre en gift. 
Smeltet klærne også sammen? Hvis for eksempel den ene hadde en 
silkedrakt og den andre en av bomull, ville disse ha blandet seg til et 
stoff av silke og bomull? Hvis den ene hadde et blått belte og den 
andre et gult belte, ville resultatet ha blitt et grønt belte?... Eller gikk 
den ene Ts’ing bare ut av sine klær og lot dem ligge på marken som 
en sikade etterlater sitt gamle skall?”

“Ingen av tekstene sier noe om klærne,” svarte min venn: “så jeg kan
ikke si deg det. Men temaet er fullstendig irrelevant fra et 
buddhistisk synspunkt. Det som er relevant for læren, er spørsmålet 
om det jeg antar du kan kalle Ts’ings selv.”

“Og likevel blir det ikke besvart,” sa jeg.

“Det blir best besvart,” svarte min venn, “ved ikke å bli besvart.”

“Hvordan har det seg?”

“Fordi det ikke finnes noe slikt som et selv.”
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Byste av Lafcadio Hearn i Lafcadio Hearn minnepark i Okubo,
Shinjuku1

1This Wikipedia and Wikimedia Commons image is from the user Chris 
73 and is freely available at 
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Lafcadio_Hearn_memorial_park_bust.j
pg under the creative commons cc-by-sa 3.0 license.
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Lafcadio Hearn - En multikulturell
og multietnisk formidler av japansk

kultur
Espen S. Ore

Lefkada (Leukas) sett fra Ithaki (foto Espen Ore)

I 2004 gikk jeg gjennom hovedstaden på Lefkada (Leukas), en av de 
joniske øyer (også kjent som Syv-øyene (Eptanisia)) og fikk se en 
liten plakett med kinesiske eller japanske tegn. Jeg så nøyere etter og
så at det var japansk og så at det også stod på engelsk at her hadde 
Lafcadio Hearn bodd. Hvem var denne Lafcadio Hearn, og hvorfor 
blir det satt opp en plakett på japansk om ham på en gresk øy? 
Etterhvert som jeg arbeidet med å finne ut av dette, oppdaget jeg 
fortellingen om en sann multikulturell og for den saks skyld 
multietnisk person som ble født som (eller snarere døpt) Patrick 
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Lafcadio Hearn eller Πατρίκιος Λευκάδιος Χερν i et irsk-gresk 
ekteskap på de ioniske øyer og døde som lærer, berømt forfatter og 
inngiftet i en samuraislekt i Japan der han er kjent under navnet 
Koizumi Yakumo (小泉八雲).

Etter flere hundre år under venetiansk styre, ble de joniske øyer 
som et resultat av napoleonskrigene et britisk protektorat  under 
navnet United States of the Ionian Islands frem til de ble overgitt fra 
Storbritannia til Hellas i 1864. Og som et resultat av det britiske 
styret var det en britisk militær tilstedeværelse på øyene. 
Militærlegen Charles Hearn fra en protestantisk irsk familie giftet 
seg i Lefkada by med Rosa Cassimati (opprinnelig fra Kythera - også
av de joniske øyene). Som toåring kom Patrick Lafcadio Hearn med 
sin mor til den irske delen av familien i Dublin. Ekteskapet ble ikke 
ansett som bra av den irske familien, og etter noen år ble det oppløst 
under påskudd av at Lafcadios mor Rosa var analfabet og dermed 
ikke kunne ha inngått et gyldig ekteskap. Det er fristende å tro at 
Lafcadio (eller Patrick som han ble kalt av farens familie) allerede 
fra ganske ung alder ikke følte noen egentlig tilhørighet noe sted. 
Som tolvåring ble Hearn sendt til en katolsk kostskole i Frankrike. 
Oppholdet der forsterket hans følelse av at kristen oppdragelse og 
utdannelse besto i "conventional dreariness and ugliness and dirty 
austerities and long faces and Jesuitry and infamous distortion of 
children's brains".1 Men Hearn fikk i det minste ett positivt utbytte av
oppholdet: han lærte seg flytende fransk.

Etter en periode der han bodde i trange kår i London, ble han 
som nittenåring sendt til USA uten stort mer enn en enveisbillett. 
Etterhvert fikk han arbeid som journalist i Cincinatti ved siden av at 
han skrev skjønnlitterære tekster. Han giftet seg med en kvinne av 
afrikansk avstamning, og dette brøt med de eksisterende raselover i 
Ohio på denne tiden og sammen med hans antikristne holdninger 
gjorde dette at han fikk sparken i The Cincinatti Daily Enquirer - 
men han fikk en ny stilling hos konkurrenten, The Cincinatti 
Commercial. Hearns ekteskap varte ikke så lenge, og etter skilsmisse

1 Cott, s. 25
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flyttet han til New Orleans - en multikulturell og multietnisk by -  der
han bodde i nærmere ti år som journalist, oversetter og forfatter. Han 
begynte også å skrive for Harper's Weekly, som i 1887 sendte ham ut
som korrespondent i Martinique - enda en gang et sted rikt på innslag
fra forskjellige kulturer og etnisiteter.

Men så, i 1890 ble han sendt som aviskorrespondent til Japan - 
og der ble han værende. Han fikk etterhvert arbeid som lærer og 
siden professor, og her giftet han seg på nytt med en kvinne som 
tilhørte en lokal samuraifamilie i Matsue (på nordkysten av Honshu 
litt vest for Kyoto).
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Lafcadio Hearn og hans kone2

I Matsue finnes det fortsatt et museum for Lafcadio Hearn - 
eller strengt tatt for Koizumi Yakumo siden han fikk japansk navn da
han ble japansk statsborger. Og han nøyde seg ikke med det: etter å 

2 Fra Wikimedia Common: unknown photographer in Japan pre-1904, 
published in US in one of Hearn's books
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ha begynt som gresk-ortodoks og hatt en påtvunget periode som 
romersk-katolsk, ble han nå av egen fri vilje buddhist.

Lafcadio Hearn - eller Koizumi Yakumo1

1 Fra Wikimedia Commons, original fra National Magazine, April 1905 
(brukt til Hearns nekrolog)
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Ved siden av sitt arbeid som lærer og professor publiserte Hearn
en mengde bøker om japansk kultur og folketro og bøker spesielt om
religion, både om shinto og buddhisme. Hans gjenfortelling av koan 
35 fra Mumonkan i dette nummer av Zen-praksis er hentet fra en av 
disse mange bøkene: Exotics and Retrospectives som så langt jeg har
funnet ut, kom ut første gang i 1898. For de som synes det kan virke 
å reise langt å skulle dra til Matsue i Japan for å se Hearn-museet 
der, http://www.hearn-museum-matsue.jp/english.html, finnes det nå et 
Lafcadio Hearn-museum i Lefkada by (åpnet 2014), 
http://hearn2014.yakumokai.org/historicalcenter og en japansk hage til 
minne om Hearn i Wateford i Irland: http://www.ireland.com/en-
gb/articles/the-lafcadio-hearn-japanese-gardens/

Litteratur
Cott, Jonathan, Wandering Ghost – The Odyssey of Lafcadio Hearn, 

Kodansha International, Tokyo/London/New York 1992
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Vegansk kosthold
Christian Meaas Svendsen

Et vegansk kosthold er 100% prosent plantebasert. I praksis betyr det
at man kutter ut alle produkter som er laget av, består av eller er 
prosessert med produkter av animalsk opprinnelse. Kjøtt, fisk, fugl, 
egg og melk er selvsagte kandidater som kuttes ut, men også 
honning, animalske buljonger og enkelte smaksforsterkere elimineres
fra kostholdet. Til og med visse typer øl, vin og brennevin er filtrert 
gjennom eller oppbevart i kasser med animalske produkter, og er 
dermed ikke veganske. Veganisme begrenser seg uansett ikke bare til
kosthold. Veganere kjøper ikke klær laget av ull, pels eller dun, 
boikotter all form for underholdning med dyr (les: akvarium, sirkus 
o.l.), unngår produkter testet på dyr, og er selvfølgelig også 
motstandere av dyreforsøk og jakt. Veganismen sitt ideal er at vi skal
unngå all lidelse for alle sansende vesener så fremt det ikke er 
nødvendig. Dette gjelder for både dyr og mennesker. Men vi ser ofte 
ikke at all den uretten vi gjør mot dyr. Begrepet for denne 
forskjellsbehandlingen er spesiesisme. Veganisme er ikke opptatt av 
om et dyr kan tenke som mennesker, men spør heller om det er i 
stand til å føle smerte - til å lide. At dyr føler smerte er nå utenfor 
enhver tvil. Veganisme gjør heller ikke den logiske feilslutningen og 
tror at et dyrs smerte er mindre verdt enn et menneskes smerte. Det 
er som å si at en kvinnes smerte er mindre verdt enn en manns, eller 
en mørkhudet persons smerte er mindre verdt enn en lyshudet 
persons smerte (og tenk at det er ikke lenge siden alle trodde det!) Vi
er forskjellige, men vi har de samme rettighetene til å leve vårt eget 
liv. Vi har ingen rett til å ta fra dyrene, på samme måte som vi ikke 
har rett til å ta fra et menneske-dyr. Vi kan ikke anta hva dyr tenker, 
og tvilen må alltid komme den tiltalte til gode. Det vi har registrert er
at dyr forsøker å unngå smerte: de vrir seg, lager lyder og andre 
lignende gester. Med andre ord har de et ønske om å leve. Å drepe et 
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vilt dyr er å frata individet alle potensielle fremtidige gleder. Å ta 
eggene fra en høne er å berøve individet fra sin egen eiendom og sitt 
iboende genetiske design om å passe på eiendommen sin. Å passe på 
et dyr gir oss ikke rett til å utnytte det. Å gi uten og forvente 
gjengjeld er altruisme, og er det ikke det buddhismen spør av oss? 
Kanskje når vi lærer oss å behandle de aller svakeste, de som er i vår 
makt, kanskje først da kan vi lære å ta vare på hverandre også?

Veganisme spør «hva er nødvendig?» Veganisme, lik zen, 
forkaster dermed alle argumenter som har rot i tradisjon, norm og 
naturlighet. Det er forsket mye på plantebasert kost, og det er tunge 
bevis for at vi ikke trenger animalsk føde for å overleve. 
Undertegnede har vært veganer i snart 5 år, og har aldri hatt mangler 
utover et «normalt» norsk kosthold. Utnyttelsen av dyr er med andre 
ord unødvendig. Så langt har jeg ikke funnet et eneste solid argument
for mennesker i vår livssituasjon til å fortsette og utnytte dyr. For 
dem som er interessert i å lese eller lære mer om veganisme finnes 
det utallige bøker om emnet. I buddhismen sier vi at vi ikke skal 
stjele, og vi skal ikke drepe. Veganisme er en oppskrift på hvordan 
man kan leve i tråd med disse levereglene.
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Lasagne
Christian Meaas Svendsen

I forrige nummer presenterte jeg en enkel oppskrift på en tradisjonell
indisk rett med enkle, hele råvarer. I denne, oppskriften, som også er 
enkel, finnes det en del ingredienser som skal erstatte de vanlige 
animalske ekvivalentene vi er vant med. Allerede her er det mange 
som rynker på nesa og tenker at «hvorfor skal vi ha ting som ligner 
på kjøtt». Jeg pleier å si - «synes du kjøttdeig ligner på en gris, en 
kylling eller en ku»? Det er viktig å presisere at vi aldri har et behov 
for å spise en gris. Vi er ikke rovdyr. Vi har ikke lyst til å sette 
tennene i levende kjøtt. Vi ønsker smak og konsistens. Disse 
plantebaserte produktene gir oss akkurat dette, og er et sunt og godt 
alternativ til den animalske motparten.

Ingredienser - nok til 4 personer:

250 g soyafarse - enten tørket eller ferdig pakket (finnes mange 
forskjellige, også i vanlige butikker)

1 løk

2 hvitløksfedd

250g sopp

1 aubergine

1 paprika

2 pk hakkede tomater

1 ss tomatpuré

1-2 pk vegetabilsk matfløte - eksempelvis havre- eller soyafløte

Lasagneplater (uten egg)

Olje (oliven eller annen nøytral olje)

Passende krydder: paprika, chili, kanel etc.

Næringsgjær/vegansk ost
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Sett ovnen på 200 C. Varm opp olje i en stekepanne (olivenolje 
tåler ikke så høy varme). Kutt løk og hvitløk og fres i panna. Kutt 
opp sopp og paprika i biter. Auberginen blir best i tynne, runde 
skiver. Man kan selvfølgelig bruke andre grønnsaker også. Ha oppi 
grønnsakene og la det steke litt før du har oppi de hakkede tomatene 
og en spiseskje tomatpuré. Deretter har du oppi soyafarsen. Hvis du 
bruker tørr soyafarse må disse bløtlegges i kokende vann i ca. ett 
minutt. Hvis det er store biter kan det også være fint å presse ut 
vannet etter bløtlegging. La det putre et par minutter. Ha i krydder, 
salt og søtning til smaken er god! Deretter legger du lag på lag med 
blandinga og lasagneplater i en langpanne. Bare husk at blandinga 
skal være nederst og øverst, og at den må dekke over alle lasagne-
platene. For hvert lag kan man ha en god dæsj med matfløte. Sett i 
ovnen å la den steke i 40 minutter. 30 minutter før man tar ut 
lasagnen kan man ta på ost eller næringsgjær (næringsgjær har en 
osteliknende smak), men det er ikke nødvendig. Server gjerne med 
en frisk salat.
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Pram i Blankvann, fra sesshin 2010

(Foto Espen Ore)
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Program for RZS høsten 2017

Ukentlige aktiviteter

Mandager
17:00 - 18:00 – kort chanting og 2x 25 minutter zazen
Tirsdager
07:00-08:00 – 2x 25 minutter zazen, drop-in
Torsdager
18:30-21:00 – te-servering, chanting og 3x 25 minutter zazen
Fredager
07:00-08:00 – 2x 25 minutter zazen, drop-in
Lørdager
08:00-10:00 – te-servering, chanting og 40 + 25 minutter zazen
Søndager
08:00-10:00 – te-servering chanting og 40 + 25 minutter zazen
10:00-12:00 – te-servering chanting og 2x 25 minutter zazen

Andre aktiviteter

4. - 11. august: Sesshin på Solobservatoriet, Harestua

11. september 19:30: Samtaleforum

23. - 24. september: Zazenkai med Shingen

13. oktober 19:00: Åpent hus RZS

4. november: Shingen deltar i morgensitting, holder dharmaforedrag 
og møter/undervisning i sanghaen

13. november 19:30: Samtaleforum

25. november 10:00 - 16:00: Dugnad

11. desember 19:30: Samtaleforum
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