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Blandt andet har Shinju-ans nuværende
abbed, Yamada Sobin i samarbejde med
Jon Carter Covell skrevet flere bøger om
Shinju-an, ligesom der omkring det æstetiske, filosofiske og kulturhistoriske kompleks, som Shinju-an er en levende del af,
findes en omfattende litteratur. Med Shinju-an som udgangspunkt ville jeg således
kunne opnå en i mit synspunkt frugtbar
dialogstilling mellem det konkrete og det
generelle, det historiske og det nutidige.
Suffikset -san er almindeligt benyttet sammen med familienavnet i japansk til- og
omtale, hvor anvendelse sammen med
fornavn er forbeholdt meget nære, uformelle relationer. I en række særlige relationer, som f.eks. i familiesammenhænge og
forholdet mellem lærer og elev, kan en
række andre tiltaleformer dog tage over.
I perioden fra Meiji-restaureringen i 1868
frem til 1910 var det nye Japan med dets
stats-shintoistiske orientering særdeles
uvenligt stemt overfor buddhismen. Dens
position og indf lydelse i samfundslivet
indskrænkedes drastisk tillige med dens
økonomiske grundlag. Mange templer
måtte i disse år sælge ud af kunstgenstande og jordtilliggender for at klare sig
igennem. Også fra moderne museumsinstitutioner oplevede man pludselig et
pres for at „sikre“ de utrolig mange kunstgenstande, der var samlet i templerne gennem århundrederne. Shinju-an gennemlevede dog disse år uden ødelæggende
indgreb. Men f.eks. en seksfløjet foldevæg
af Kano Masanobu (1434-1530) blev i
1878 (tvangs-)overført til det dengang nye
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Kyoto National Museum, der stadig betaler en symbolsk leje for retten til at opbevare foldevæggen under fugtighedskontrollerede betingelser.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitokuji, Kodansha International, Tokyo, New
York & San Francisco 1974, p. 134.
Værre gik det Tenzui-ji - det største og måske mest storladne subtempel ved Daitoku-ji - opført af Hideyoshi i slutningen
af 1500-tallet med fusuma-udsmykninger
af Kano Eitoku (1543-90). Tenzui-ji ville
idag have været regnet som en kategori
1 kulturskat. Men i de svære år efter 1868,
hvor det hidtidige økonomiske grundlag
fjernedes fra de buddhistiske templer,
måtte templets abbed sælge både vægmalerier og bygninger. Ingen ved idag,
hvor de er endt, eller om de overhovedet
eksisterer.
Ibid., pp. 44-45.
I ly af det moderne Japans voksende velstand er langt de fleste buddhistiske templer igen idag velkonsoliderede. Buddhismens problem ligger derfor fremover snarere i den fremskridende sekularisering
og det moderne japanske samfunds stadig noget fragmentariske frednings- og
kulturpolitik.
Shakkei bliver på engelsk oversat til borrowed landscape. Man taler i shakkei om
ikedori, eller capturing alive, at indfange
eller indramme en udsigt i live. Se:
Itoh,T.: Space & Illusion in the Japanese
Garden, (1973) Weatherhill/Tankosha,
New York, Tokyo & Kyoto, 4. ed. 1983,
pp. 15-16.

Thomson skriver i en turistguide fra 1911
om Daitoku-ji, at set fra terrasserne mod
øst strakte der sig ubrudte, grønne marker ned mod Kamo-floden, og at Hiei-san,
Kyotos skytsbjerg, tårnede sig op bagved.
Thomson, B.: A guide to the districts of
Kyoto, Nara and Yamada, Dai-Nippon
Hotel, Kyoto 1911, p. 76.
Hvor Shinju-ans have idag er helt lukket
mod øst af store tætte træer, har man i Daitoku-ji Hojo, der ligger umiddelbart syd for
Shinju-an, stadig bevaret shakkei-elementet mod øst, selvom det virker lidt anstrengt. Det klippede budskads bag den
første hækkeafgrænsning har måttet vokse
sig uforholdsmæssigt stort for at dække
over den moderne by (se Daitoku-ji Hojo
shakkei ill. p. 284). Både Shinju-an og Daitoku-ji ligger lige så meget højere end
byen mod øst, at hvis man havde fasholdt
højderne fra de traditionelle halvandeneller toetages machiya-huse, ville det oprindelige shakkei have stået intakt.
Yamada Sobin fortæller i en samtale i Shinju-an 18.11. 1997 med deltagelse af Yamada Sobin, Hilary Adler Fenchel og Richard
Steiner på baggrund af fremsendte spørgsmål, at østmuren i Shinju-an er usædvanlig
lav netop for at indramme shakkei-udsigten optimalt. Så frem til 1930erne stod
Higashiyamas blådisede bjergryg, der kulminerer mod venstre i Hiei-san. Men umiddelbart efter krigen skød en række høje huse op og blokerede for udsigten.
Shakkei-haverne har det hårdt i det
moderne Japan. I en af de fornemste shakkei-haver, anlagt af te-mesteren Katagiri
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Sekishu (1605-73) ved zen-templet Jikoin syd for Nara, som er fredet netop for
sit shakkei, kan man idag sidde og fantasere om, hvor smukt her var for 30 år siden med Yamato-slettens ubrudte mosaik
af rismarker og fiskedamme indrammet af
disede lag af bjergrygge, mens man tæller
biler fra den firespors hovedvej, der nu
drøner tæt forbi. Det havde kun kostet omtanken ekstra at lægge denne vej bagom.
Det her beskrevne møde fandt sted 05.06.
1994. De indledende kontakter til Shinjuan blev etableret i løbet af oktober-november 1994, og mit ophold varede fra 06.06.
til 13.06. 1995. I den efterfølgende femugers periode kom jeg cirka hver anden
dag på yderligere besøg i Shinju-an efter
at have deltaget i zen-meditation ved
nabotemplet Ryosen-an.
Jævnfør betragtningerne om opdragelsesmønstre i kapitlet Den japanske ABC.
Sato, K.: The Zen Life, (1972) Weatherhill/
Tankosha, New York, Tokyo & Kyoto, 2.
paperback ed. 1984, pp. 140-41.
Ikkyus ankomst til zen-mesteren Kaso Sodons (1352-1428) tempel Zenko-an er
gengivet i Bokusais optegnelser over Ikkyus levned, Ikkyu nempu, se note 129.
Da Kaso så, at Ikkyu efter 5 dage stadig
ventede foran tempelporten, sagde han:
giv ham en spand vand og brug så stave
til at jage ham bort. Da Ikkyu efter dette
endda blev siddende udenfor, lod Kaso
ham komme ind. „Fra det første øjeblik
kom de godt ud af det med hinanden, og
Ikkyu blev Kasos discipel.“ Se oversættelsen af Ikkyu nempu i:
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Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 80-81.
9 Suzuki skriver om satori i essayet „On
Satori - The Revelation of a New Truth in
Zen Buddhism,“ at „der er ingen zen uden
satori, der må opfattes som alfa og omega
for zen-buddhisten.“
Suzuki, D.T.: Essays in Zen Buddhism,
First Series, Luzac & co. London 1927, pp.
215-16 (og 245).
Satori bliver nøjere belyst i de følgende
kapitler, Arbejdet i zendoen og Ikkyus
living zen, ligesom det er en gennemgående, omend underliggende dimension i
den zen-æstetik og te-ceremoni, som dette
case-studie søger at indkredse.
10 Suffikserne -an, -in og -do angiver et mindre buddhistisk subtempel, hvor -ji angiver et større hovedtempel. Sjældnere
møder man -bo og -dera som suffiks for
buddhistiske templer.Tilsvarende angiver
suffikser som jingu, taisha og jinja forskellige kategorier shinto-helligdomme.
Navnet Dai-toku-ji betyder de store (dai)
dyders/egenskabers (toku) tempel (ji) på engelsk oftest oversat til Temple of Big
Virtue. Daitoku-ji har yderligere et andet,
mere formelt navn, Ryuho-san, Dragon
Treasure Mountain.
Alan Watts skriver om te (hvor te er den
kinesiske udtale af samme skrifttegn som
toku), at „In theistic terms, te is what happens‘by the grace of God’ as distinct from
human striving, though without the implication of any supernatural intervention
in the course of nature.“ Se:
Watts, A.: Tao. The Watercourse Way, Pantheon Books, New York 1975, p. 107.
Dietrich Seckel redegør mere udførligt for
baggrunden for de buddhistiske tempelnavnes suffikser i:
Shinju-ans portal i kara-yo, kinesisk stil, er den tredje portal i den sekvens, som ved formelle anledninger leder direkte frem til Shinju-ans hojo
og sydhave. Trædestenene i haverummet foran følger samme 3-5-7-mønster som østhavens stenkomposition, se plan p. 248
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Seckel, D.: „Buddhist Temple Names in
Japan“ in Monumenta Nipponica vol.
XXXX no. 4 1985, pp. 359-86.
11 Som med mange andre årstal fra den japanske middelalder findes der mange bud
på Daitoku-jis første begyndelse. Daito
etablerede i 1314 et lille sted kaldet Daitoku-an, skriver Covell & Yamada og angiver
starten på Daitoku-ji til 1319. Miura &
Sasaki angiver, at Daito Kokushi holdt til
på stedet fra 1315. Andre kilder angiver
begge år som mulige.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, pp. 28 og 319.
Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan and Koan Study in
Rinzai (Lin-chi) Zen, Hartcourt, Brace &
World Inc., New York 1966, p. 233.
Kenneth Kraft fastslår i sin bog om Daito,
at de tidligste Daitoku-ji-biografier er meget divergerende på dette område, men
bruger året 1319 med henvisning til en
diskussion heraf i Kato Shoshuns Kakusho Daito-den no ido ni tsuite, p. 83.
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) Univer sity of
Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed.
1997, pp. 66 og 225.
Ofte angives 1325 som året for Daitokujis grundlæggelse - det år, hvor zen-buddhismen fandt vej til det kejserlige hof
efter en filosofisk dyst mellem zen og den
esoteriske buddhisme - den såkaldte Sochu-debat, som omtales i hovedteksten i
det følgende - hvori Daito var en af hovedskikkelserne. Samme år fik Daitoku-ji officiel anerkendelse fra kejserlig side - og
dermed en helt anden økonomisk situation. Ifølge Daitoku-jis informationsfoldere fejrer Daitoku-ji sine jubilæer i for-

hold til en officiel indvielse i 1325.
12 I løbet af byen Naras korte levetid som
hovedstad, fik de buddhistiske templer en
voldsom indflydelse på det japanske samfund. For at dæmme op for dette, gav man
ved etableringen af hovedstaden i Kyoto
i år 794 kun tilladelse til i selve byen at
opføre de få templer, hvis tilstedeværelse
var nødvendige for en hovedstads ceremonielle funktionsduelighed. Mange templer blev i stedet lokaliseret langs fodbjergene i en ring udenfor Kyoto, med et
dengang bredt bælte af rismarker mellem
templerne og byen.
13 Buddhismens introduktion i Japan er ofte
sat i forbindelse med en delegation fra det
koreanske kongedømme Paekche i 552,
som blandt andet medbragte sutra-skrifter og Buddha-figurer. Idag forbindes buddhismens officielle introduktion dog med
hændelser allerede i 538.
14 Nara-buddhismen var en vifte af buddhistiske former, hosso-, kegon- og ritsusekterne samt kusha-, jojitsu- og sanronskolerne. Heraf uddøde kusha-, jojitsu- og
sanron-skolerne, eller rettere, de overlevede kun som akademiske traditioner. Se:
Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, pp. 86-94.
I begyndelsen af Heian-perioden (7941192) blev de to esoteriske sekter, tendai
og shingon introduceret af henholdsvis
Saicho (767-822) og Kukai (774-835). De
fik begge meget hurtigt en central placering i det japanske samfund.
I årene efter årtusindskiftet blev en række
Amida-buddhistiske sekter introduceret,
hvor Ryonin (1073-1132), Honen (11331212), Shinran (1173-1263) og Ippen
(1239-89) grundlagde henholdsvis yuzu
Nembutsu-sekten, jodo-sekten, jodo shin-

sekten og ji-sekten, mens Nichiren (122282) grundlagde Nichiren-sekten, som
frem til det 19. århundredes nyreligiøse
dannelser var den eneste buddhistiske
sekt, der var opstået i Japan. Denne generation af buddhistiske sekter havde en bredere folkelig appel og orientering.
Rinzai-zen blev introduceret i Japan i
1191 af Myoan Eisai (1141-1215). Kort
efter bragte Dogen Kigen (1200-53) Sotozen til Japan efter en Kinarejse i 1223-27.
Den tredje zen-sekt, obaku-zen, blev introduceret af Ingen Ryuki (1592-1673) i det
17. århundrede, efter at der i en lang periode ikke var kommet nye sekter til.
Ifølge en opgørelse fra 1965 har de tre
zen-sekter tilsammen 9 mill. medlemmer
fordelt på 23 undersekter, mens Nichirenbuddhismen som den største sekt har omkring 26 mill. fordelt på 38 undersekter.
Se opstilling i:
Ibid., p. 271.
15 Zen-agtige elementer havde været introduceret i Japan allerede i Nara-perioden
(645-794), men havde ikke fundet genklang. Som de andre af sin tids sektgrundlæggere ønskede Eisai på ingen måde at
etablere en ny sekt - dette var tilhængernes værk.
Rinzai-zen og Soto-zen er to store zenstrømninger i Japan. Både Rinzai- og Soto-zen lægger vægt på koan-arbejdet og
zazen, zen-meditation. Men hvor Rinzaizen vægter koan-træningen højest, sætter
Soto-zen praktisering af zazen højest.
Koan og zazen belyses yderligere i kapitlet Arbejdet i zendoen, pp. 251 ff.
Rinzai-zen har fået sit navn efter den kinesiske zen-mester Lin-chi I-hsüan, der
på japansk kaldes Rinzai Gigen (d. 867)
eller for det meste blot Rinzai.

Der hersker tvivl om oprindelsen af ordet
soto i Soto-zen, om det gennem sine skrifttegn refererer til tidlige zen-mestre på Soto-zen-linjen, eller om det peger tilbage på
det sted, hvor den sjette patriark, Huineng, på japansk kaldet Eno (638-713), tilbragte en stor del af sin læretid. Se:
Sasaki, R.F.: „The History of the Koan in
Rinzai (Lin-chi) Zen“ in Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan
and Koan Study in Rinzai (Lin-chi) Zen,
Hartcourt, Brace & World Inc., New York
1966, p. 166.
16 I zen tillægges den linje af zen-mestre,
hvorigennem oplysningen er gået i arv fra
generation til generation stor betydning.
Så selvom Daitoku-ji tilhører samme Rinzai-zen sekt som de store zen-templer i
Kamakura og Kyoto, der var organiseret
i gozan-systemet (se note 116), repræsenterede Daitoku-ji introduktionen af en
anden linje af zen-mestre.
Hvor de store etablerede zen-templer indenfor gozan-systemet kunne føre deres
linje tilbage til P’o-an Tsu-hsien-skolen,
havde Daitoku-ji - ligesom Myoshin-ji, et
andet af Kyotos store zen-templer, der blev
grundlagt omtrent samtidigt - forbindelseslinje til Sung-yüan-skolen.
Både P’o-an Tsu-hsien, på japansk kaldet
Hoan Sosen (1136-1211) og Sung-yüan
Ch’ung-yüeh, på japansk kaldet Shogen
Sugaku (1139-1209) havde Mi-an Hsienchieh, på japansk kaldet Mittan Kanketsu
(1118-86) som mester, og begge linjer
fører således videre tilbage til zen-mesteren Rinzai. Se:
Akimatsu, T. & Yampolsky, P.: „Muromachi Zen and the Gozan System“ in Hall,J.W.
& Toyoda,T. (Eds.): Japan in the Muromachi Age, University of California Press, Ber-
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keley, Los Angeles & London 1977, p. 314.
Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan and Koan Study in
Rinzai (Lin-chi) Zen, Hartcourt, Brace &
World Inc., New York 1966, p. 504.
Kobori, N.S.: „Zen and the Art of Tea,“
(1972) Chanoyu Quarterly 55, 1988, pp.
8-9.
Intetheden er her forstået i buddhistisk
forstand som sunyata - et begreb, der står
centralt i det buddhistiske univers. Sunyata er sanskrit og bliver ofte oversat med
enten void eller nothingness. Sunyata,
intethed, er det omdrejningspunkt, der
knytter de af ydre fremtrædelsesform meget forskelligartede buddhistiske sekter
sammen. Kobori-san beskriver denne intethed pp. 257-58 ved note 63 og 64.
Daito Kokushi hed i levende live Shuho
Myocho. Daito nåede sit gennembrud til
satori under zen-mesteren Daio Kokushi
(se næste note). Efter mange års forarbejde udløstes Daitos satori i 1308 af en
nøgle, der faldt på gulvet. Både Daito og
Daio tildeltes posthumt titlen Kokushi,
National læremester.
Daio Kokushi hed i levende live Nampo
Jomyo. Han rejste 9 år til Kina hvor han
studerede under en af Sung-dynastiets
sidste zen-mestre, Hsü-t’ang Chih-yü, på
japansk kaldet Kido Chigu (1185-1269).
I note 182 findes en oversigt over transmissionslinjerne for zen-mestrene omkring Daitoku-jis grundlæggelse.
Givet har Daitos totale negligering af
verdslig orden uden rod i dharmaen, den
buddhistiske sandhed, chokeret kejser
Hanazono. En måned efter hans første
møde med Daito, skrev han i sin dagbog
nogle refleksioner over deres møde:
„Først og fremmest kan den verdslige lov
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og Buddhas sandhed ikke være to adskilte
ting. Lotus-sutraen fastslår, at ‘hvad enten
man regerer verden eller taler om meditation, bør man i alle tilfælde følge dharmaes vej (the True Dharma).’“
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) University of Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed. 1997.
Denne opfattelse af magt som en størrelse,
som må gennemlyses af spirituel „sandhed“ og indsigt, har altid stillet fordringer
til den enkeltes menneskelige modenhed.
Men i århundrederne efter Hanazono trådte sådanne idealer mere og mere i baggrunden for en mere primitiv opfattelse
af magt som en realmagt, som gav ret til
at forfølge rent personlige motiver. Nobunaga og Hideyoshi, Momoyama-periodens
(1568-1603) herskere, som bliver nærmere belyst i kapitlet Refleksioner i terummet, spillede yderst bevidst på dette
og brugte de religiøse institutioner i et
magtspil, der ledte til Edo-periodens neokonfuciansk sekulariserede magthierarki.
21 Shochu-debatten fik sit navn efter sin tid,
Shochu-perioden (1324-26). Den fandt
sted i kejserpaladset, og sådanne religiøse
debatter fordrede tilladelse af kejseren.
Disse debatter var almindelige i Østen, og
traditionen kan spores tilbage til Indien.
En tidlig forløber i 800-tallets Japan siges
at have varet i 17 døgn.
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) University of Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed.
1997, pp. 68-69.
Kenneth Kraft angiver i Eloquent Zen året
som 1325, hvor Yamada & Covell i Zen
at Daitoku-ji daterer året til 1324.
22 I denne sekvens er Shochu-debattens
dialog er direkte oversat fra:
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Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitokuji, Kodansha International Ltd., Tokyo,
New York & San Francisco 1974, pp. 2728.
Kenneth Krafts oversættelse er kortere, og
Daitos svar lyder her: „En ottekantet møllesten, der farer gennem luften.“
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) University of
Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed.
1997, p. 69.
I den esoteriske buddhisme har alt mandala-karakter - i det mindste det største og
omvendt - i et kosmogrammatisk verdenssyn, der kan vække mindelser om kvantefysikeren Bohms „indfoldede orden,“ se:
Bohm, D.: Wholeness and the implicate
order, Routledge & Kegan Paul, London,
Boston & Henley 1980.
Yamasaki,T.: Shingon. Japanese Esoteric
Buddhism, Shambhala, Boston & London
1988, p. 70 (pp. 68 ff.).
Daitos efterfølgere har opholdt sig meget
ved Daitos splintren af Koshos ottekantede mandalaskrin, hvor han på typisk abrupt zen-vis pegede på skrøbeligheden i
sådanne forklaringsmodeller for universet,
skriver Kenneth Kraft, men påpeger, at
Daito ved en samtidig eller umiddelbart
efterfølgende lejlighed demonstrerede sin
zen gennem billeder fra en af de konfucianske klassikere Meng’tse, (372-289 f. Kr.).
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) University of
Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed.
1997, pp. 70-71.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitokuji, Kodansha International Ltd., Tokyo,
New York & San Francisco 1974, p. 28.
De buddhistiske templer har aldrig som
de kristne klostre i den europæiske mid-

delalder haft vidtstrakte jordbesiddelser.
Men i 1333, hvor Daitoku-ji for en kort årrække blev placeret øverst i det gozansystem (se note 116), som indordnede alle
Rinzai-zen-templer i et omfattende hierarki, blev Daitoku-jis jordtilliggender samtidig øget til omkring 60 hektar. De buddhistiske templer har altid været afhængige af tilknytningen til bestemte familier
og indtægter fra de løbende klerikale aktiviteter. Daitoku-jis jordtilliggender og økonomiske inf lux faldt dog markant senere
i århundredet. Collcutt opstiller et indtægtsregnskab for 1371, hvor Daitoku-jis
samlede indtægt var på 433 kanmon, hvilket var ganske lavt i forhold til et tempel
som Tenryu-ji, oprettet af Muso Kokushi
i 1339, som i slutningen af 1300-tallet havde en årlig indkomst på over 8.000 kanmon. En kanmon er en økonomisk enhed, som nogenlunde modsvarer enheden
koku, den mængde ris, der går til at brødføde en person i et år. Et af den tids største
zen-templer, Nanzen-ji, havde årligt omkring 15.000 koku. Se:
Collcutt, M.: Five Mountains. The Rinzai
Zen Monastic Institution in Medieval Japan, Harvard University Press, Cambridge
Mass. & London 1981, pp. 264-65 og 27172.
På Hideyoshis tid, i slutningen af 1500tallet, hvor Daitoku-ji var centralt placeret i både det politiske og kulturelle liv,
havde Daitoku-ji økonomisk set en ny
gylden periode. Landbesiddelserne nåede
da 100 acres, ca. 43 hektar - hvilket svarer til en mellemstor dansk bondegård.
Covell & Yamada vurderer, at Daitoku-ji
på den tid havde 300 beboere - præster,
munke og akolytter.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-
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ji, Kodansha International, Tokyo, New
York & San Francisco 1974, p. 46.
Hvor en mellemstor dansk bondegård
idag knapt kan ernære en dansk familie,
kunne et tilsvarende område således - ud
over at give mad og arbejde til adskillige
landsbyer, hvis hovederhverv det var at
dyrke de 43 hektar - levere et skattemæssigt overskud, der holdt en tempelhusholdning på 300 i live.
27 Collcutt gennemgår i sin bog Five Mountains det middelalderlige zen-tempels opbygning og skriver, at hvor hovedaksens
strukturer i ganske stor udstrækning lagde
sig op ad det Sung-kinesiske forbillede, så
var fremkomsten af de mange tatto (Collcutt benævner dem tatchu) fra slutningen
af det 13. århundrede et særligt japansk
kendetegn.
Collcutt, M.: Five Mountains. The Rinzai
Zen Monastic Institution in Medieval Japan, Harvard University Press, Cambridge
Mass. & London 1981, p. 181.
28 Bjerget har mange konnotationer i buddhismen, og ofte omtales et givet tempel
ligesom i tiltaleformen (se note 2) med
suffikset -san, som „Bjerget.“ Oprindelig
lå templerne højt oppe i bjergene, og
mange har gennem tiderne nået deres endelige gennembrud i bjergene, højt hævet
over lavlandets fortættede almindelighed.
Templets hovedportal tituleres således
sanmon, bjergporten. Abbederne ved de
enkelte templer titulerer ofte hinanden
med [tempel-]san, så f.eks. Shinju-ans abbed Yamada Sobin hedder Shinju-san.
Tilsvarende repræsenterer alteret eller
den buddhistiske skulpturs basis Sumerubjerget, der ifølge indisk mytologi er verdens hovedakse. Den abbed, der grundlægger eller invier et tempel, „åbner bjerUdkragning af svungne tagflader i kara-yo, kinesisk stil, herover er det Daitoku-jis sanmon, genopført i 1525 efter brandene i 1400-tallet og
fuldendt i to etager i 1589, se helhed ill. p. 245
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get“ - han gør kaizan og omtales for eftertiden som Kai-san.
Seckel, D.: „Buddhist Temple Names in
Japan“ in Monumenta Nipponica vol.
XXXX no. 4 1985, pp. 360-61.
Feng-shui hedder på japansk kaso. Kaso
kom til Japan med en koreansk munk i
602, og allerede i 675 havde Japan et statsligt departement for yin og yang, som bl.a.
varetog en lang række lokaliseringsopgaver og rumlige organiseringsopgaver.
Ching-Yu Chang giver i del 3 af hans artikelserie om det japanske rumkoncept et
kort rids af kaso, dens introduktion i Japan og tilpasning til japanske forhold.
Chang, Ching-Yu: „Japanese Spatial Conception 3“ in Japan Architect 6/1984, pp.
60-62 (ialt 11 dele).
De geomantiske ideer har stadig en vis
udbredelse i det moderne Japan, og mange arkitekter fortæller let beskæmmet, at
de stadig idag må forholde sig til gode og
dårlige retninger - for selvom ingen vil vedkende sig at tro på det, så er det vel ikke
direkte skadeligt at skele lidt til det geomantiske kompas.
Te-ceremoniens æstetiske koder, som de
udspringer af zen-traditionen, belyses
grundigere senere i dette case-studie i
kapitlerne Zen og kunstnerisk arbejde
samt Refleksioner i te-rummet.
Treib, M.: „Modes of Formality: The Distilled Complexity of Japanese Design“ in
Landscape Journal vol. XII no. 1 1993, p.
4.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International Ltd.,Tokyo, New
York & San Francisco 1974, p. 13.
Navnet Shinju-an betyder The Pearl Hermitage, Perlehytten. Navnet refererer til
et digt af den kinesiske abbed Yang-ch’i

Fang-hui, på japansk kaldet Yogi Hoe
(992-1049). Heri beskriver Yang-ch’i sit
tempel som en yderst faldefærdig rønne
med store huller i taget, hvor morgenlyset
får den rimfrost og de snekrystaller, der
var faldet i køkkenet i nattens løb, til at
glimte som perler.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 193.
Navnet Shinju-an genlyder således af de
spartanske forhold for Ikkyu og hans følge
i årene forud for templets oprettelse, hvor
sult, forarmelse og borgerkrigsagtige tilstande drev mennesker rundt i forarmede
landskaber. For symbolsk at mindes disse
år uden nogen form for ydre bekvemmeligheder undlader man stadig den dag i
dag at tapetsere rispapir på et felt af køkkenets skydedør.
Det er perler som Yang-ch’i Fang-huis,
som karakteriserer zens virkelige rigdom.
Og det var ud af steder som Shinju-an og
kredsen omkring Ikkyu, at wabi-æstetikken opstod - en æstetik, hvis fattigdom og
forarmethed [rummede en rigdom, der]
overgik [det verdslige livs] rigdom. Wabiæstetikkens udfoldelse forfølges gennem
dette case-studie, og defineres i forskellig
kontekst i kapitlerne Zen og kunstnerisk
arbejde og Refleksioner i te-rummet.
34 Itoh,T.: The Gardens of Japan, Kodansha
International,Tokyo, New York & San Francisco 1984, p. 134.
35 En hojo betyder direkte et rum, som af
udstrækning er én jo i kvadrat, ca. 3 x 3
meter. Dets oprindelse føres helt tilbage
til den tidlige indiske buddhismes helgen
Vimalkiri, der er højt skattet i zen-buddhismen. I zen-sekten kom begrebet til at

betegne den bygning, hvor templets højeste abbed boede. Betegnelsen er opretholdt, men sidenhen er boligfunktionerne
flyttet ud af hojo-længerne, der efterhånden fik en rent ceremoniel og repræsentativ anvendelse. En sådan hojo bliver også
betegnet en hondo. Se:
Omori, K.: „The Ryogin-an Hojo of the Tofuku-ji“ in Japan Architect 4/1964, p. 84.
Den tidlige te-arkitekturs karakteristika vil
i kapitlet Refleksioner i te-rummet blive
mere indgående behandlet i lyset af det
zen-æstetiske kompleks, men det ligger i
øvrigt ud over denne afhandling at gennemføre en fuld typologisering af Shinjuans bygninger.
Adspurgt hvad der er den rigtige betegnelse for Shinju-ans hovedhal, hojo eller
hondo, svarer Yamada Sobin, at begge er
korrekte, men at den formelt korrekte
betegnelse er kyakuden, gæstehal.
Samtale i Shinju-an 18.11. 1997 med deltagelse af Yamada Sobin, Hilary Adler Fenchel og Richard Steiner på baggrund af
fremsendte spørgsmål.
36 Toun-an, Den østlige Skys hytte, er opført
til Shinju-ans første abbed, Bokusai (145192), og bliver i Zen at Daitokuji dateret
til 1491. Tekito-ken, De dryppende Istappes hytte, er opført til Saigaku Joho,
Shinju-ans sjette abbed, og er i samme bog
anført med et spørgsmålstegn ved året
1491. Saigaku indledte en tradition for
fortløbende optegnelser i Shinju-an, og
han lagde grunden til en samling af buddhistisk litteratur, som med årene har vokset sig ganske omfattende og idag har sit
særlige hus i baghaven.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitokuji, Kodansha International Ltd., Tokyo,
New York & San Francisco 1974, p. 191.
Skrifttegnene for Shinju-an i Ikkyu Sojuns
(1394-1481) kalligrafi
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Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, pp. 281-82.
I Shinju-ans første år havde man en månedlig rotationsordning, hvor abbedposten gik på skift mellem fire (se p. 274 og
note 165). Bokusai døde i 1492 og Shinjuans anden abbed, Bokushitsu Joboku, døde i 1495, så man har hurtigt haft brug for
disse små aftægtsboliger og derfor sandsynligvis også bygget Tekito-ken i de allerførste år af Shinju-ans historie.
Se note 447 vedrørende Tsusen-ins og
Teigyoku-kens oprindelse.
Med udgangspunkt i Teigyoku-ken belyser
kapitlet Refleksioner i te-rummet, hvordan en living zen som den, Ikkyu praktiserede, kom til udtryk i te-æstetikken.
Den portugisiske jesuittermunk, João Rodrigues (ca. 1561-1633), opholdt sig i Japan
fra 1577 til 1610. Han lavede omfattende
optegnelser af sine iagttagelser gennem
33 år og skriver, at han mange gange oplevede, at ikke bare enkeltbygninger, men
hele byer blev flyttet.
Cooper, M. (Ed. og overs.): This Island of
Japan. João Rodrigues’ Account of 16thcentury Japon, Kodansha International,
Tokyo & New York 1973, p. 87.
Rodrigues måtte i 1610 forlade Japan i
forbindelse med udvisningen af de kristne
og flyttede derefter til den portugisiske
Kina-enklave Macau. Rodrigues skrev frem
til sin død på et stort bogværk om Japan,
som rummer uvurderlige, meget detaljerede iagttagelser. Store dele heraf findes
oversat i Coopers bog.
Covell udtaler sig først om disse genanvendelser af tømmeret som noget givet,
men modificerer derefter om genbruget
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af materialerne fra den kejserlige udsigtspost til Teigyoku-ken med vendingen: hvis
det forholder sig sådan.
Covell, J.C.: „Kanamori Sowa and Teigyokuken“ in Chanoyu Quarterly 16
1976, p. 9.
Owa Sorin var en af Ikkyus store beundrere og en af Shinju-ans tidlige mæcener. Se
slutningen af kapitlet Ikkyus living zen.
Covell & Yamada skriver, at den have, som
Shuko anlagde, mod syd var omkring 20
fod, godt 6 meter, bredere.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 203.
Kare sansui-haven, den „udtørrede bjergvand“-have udkrystalliseredes i løbet af
Muromachi-perioden (1336-1568). Senere
kom der generelt mere plantemateriale i
zen-haverne, lidt mos, nogle klippede
azaleaer, enkelte træer osv. - som det også
skete i Shinju-an.
Murata Shukos østhave er allerede beskrevet i indledningen. Sydhaven belyses i
kapitlet På havearbejde i Shinju-an, og
roji-haven ved Teigyoku-ken bliver taget
op som udgangspunkt for kapitlet Refleksioner i te-rummet.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, p. 72.
Dette en-sides testamente er skrevet over
samme læst som et en-sides testamente af
Honen (1133-1212), grundlæggeren af
jodo-shu, en af Japans Amida-buddhistiske
sekter. Jodo-buddhismen er en troens,
nådens og påkaldelsens buddhisme, som
hurtigt fik stor folkelig udbredelse. Se
note 137.
Selvom te-æstetikken således ofte forbinBelægningsdetalje fra et subtempel ved Daitoku-ji
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des med zen-filosofien - det siges direkte
at zen og te er ét - så søgte Rikyu i sin zenbaserede te en renfærdighed og hjertets
renhed som Amida-buddhismens, og han
understregede dette ved både i form og
indhold at lægge sit en-sides testamente
tæt op ad Honen. Se:
Hirota, D.: „The Practice of Tea 4:The Onepage Testament Attributed to Rikyu. (Rikyu ichimai kishomon)“ in Chanoyu
Quarterly 33 1983, p. 43.
44 Se p. 319 ved note 335.
45 Med no host - no guest står zen-dimensionen i Rikyus te klokkerent. Man måtte
gennem fuldstændig tilstedeværelse transcendere alle distinktioner mellem subjekt og objekt, som vært-gæst osv., hvilket
i Rikyus forståelse indebar en egotranscendent, oplyst bevidsthedstilstand. Parallelt med zen-traditionens øvrige værktøjer
var te-ceremonien en vej til at se ind i ens
oprindelige (Buddha-)natur.
Hirota, D.: „The Practice of Tea 5:The Zen
Tea Record. A Statement of Chanoyu as
Buddhist Practice“ in Chanoyu Quarterly
54 1988, pp. 58-59.
46 Rikyus udsagn er gengivet i Koshin gegaki, Koshin Sosa’s Summer Writing, en
tekst om te-æstetik forfattet af Rikyus oldebarn, Sen (Koshin) Sosa (1613-72). Se:
Hisamatsu, S.: „The Significance of the
Nampo Roku“ in Chanoyu Quarterly 52
1987, p. 11.
Te-ceremoniens udvikling til det, vi idag
forbinder med te-ceremoni, tilskrives ofte
triumviratet Murata Shuko (1422-1502),
Takeno Joo og Sen Rikyu. Hvor Rikyu var
direkte discipel af Joo, så var der 1-2 generationer mellem Joo og Shuko.
Den tidlige te-ceremonis lærer-elevforhold
er vist i et diagram i appendiks I, se p. 473.
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47 Det var dog te-mesteren Takeno Joo
(1502-55), der første gang brugte termen
wabi med æstetiske konnotationer. I kapitlet Refleksioner i te-rummet belyses
wabi mere indgående på baggrund af zentraditionen. Zen-inklinationen i Murata
Shukos te-ceremoni belyses pp. 322-25.
48 Omkring det zen-æstetiske kompleks findes stadig idag en kerne af mennesker zen-folk, kunsthåndværkere og te-mennesker - som holder traditionen i dens mange aspekter i live. Selvom mange af zenæstetikkens betydningsfulde frembringelser indenfor arkitektur, havekunst og
en lang række kunsthåndværk er sikret
ved fredning, er det er ikke primært en
museal samling af objekter, men en levende tradition - en symbiose af form og
brug, som gennem tiderne har affødt et
omfattende æstetisk univers.
Shinju-an har et mindre jordtilliggende, og
lejeindtægterne er i det pladsknappe Japan anseelige, samtidig med, at templets
dagligøkonomi er lille, præget af små forbrug og en stor grad af selvforsyning. Så
Shinju-an har, til forskel fra en række andre af Daitoku-jis tatto, kunnet overleve
uden at ty til masseturismen, der alt andet lige indebærer omfattende forandringer i og forstyrrelser af et tempels dagligdag. Se kapitlet Shinju-ans dagligdag.
49 Jeg er lidt i tvivl om Taiun-sans glose no
recognition, som i løbet af samtalen synes
at have forskellige betydninger. Men generelt sigter han til en bevidsthedstilstand
uden dualistiske forudsætninger - før begrebsliggørelse, før navns nævnelse.
50 Tim Pallis, som gennem mange år har haft
sin gang i Daitoku-ji, oplyste i en samtale
25.11. 1996, at Ryosen-ans zendo oprindelig, som det er almindeligt i zendoer,

havde gulv i jordniveau med forhøjede,
tatami-flader langs hver langside.
51 Ikke blot Ryosen-an stod mange år og
forfaldt efter Meiji-restaureringen.Templer
som Nioi-an og Daiyu-an er også først
blevet genopført efter 2. verdenskrig, Nioian så sent som i 1973.
Samtale i Shinju-an 18.11. 1997 med deltagelse af Yamada Sobin, Hilary Adler Fenchel og Richard Steiner på baggrund af
fremsendte spørgsmål.
52 Ruth Sasakis umiddelbare efterfølger lukkede dog templet for udlændinge, så åbenheden har ikke været kontinuert. Og selvom Ryosen-an under Taiun-san igen har
døren på klem, så bliver det ikke drevet
ifølge Ruth Sasakis intention, skriver Tim
Pallis, og det engelsksprogede bibliotek
har ikke været tilgængeligt siden hendes
død i 1967.
Pallis, T.: „Mary Farkas, ed., The Zen Eye:
Collected Talks by Sokei-an“ (boganmeldelse) in The Eastern Buddhist n.s. vol.
XXIX no. 2 1996, p. 291.
Det hændelsesforløb, der ledte til, at Ruth
Fuller Sasaki (1892-1967) blev den første
kvindelige og første udenlandske abbed
i Daitoku-ji, er nært forbundet med zenbuddhismens tidligste historie i USA. Ruth
Fuller Sasaki giftede sig i 1944 med Sasaki
Sokei-an (1882-1945), den første zen-mester med fast ophold i USA, og i 1949, efter
Sokei-ans død, vendte Ruth Fuller Sasaki
tilbage til Japan for at fortsætte zen-studierne.Tim Pallis belyser historien forud for
Ryosen-ans tilblivelse grundigt i en anmeldelse af bogen The Zen Eye: Collected
Talks by Sokei-an (Weatherhill, Tokyo &
New York 1993), se:
Ibid., pp. 291-97.
53 Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-
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ji, Kodansha International Ltd., Tokyo,
New York & San Francisco 1974, p. 32.
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) Univer sity of
Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed.
1997, p. 168.
Dette gælder også i den esoteriske meditationstradition.Yamasaki skriver i bogen
Shingon, at „Den mediterende erfarer ofte
en strøm af minder, tanker og underbevidst støj (subconscious stirrings), som
kan forstyrre koncentrationen. Mikkyo
[den esoteriske lære] lærer, at man ikke
skal undertrykke sådanne forstyrrelser, da
bestræbelserne på at undertr ykke dem
tenderer mod blot at afstedkomme flere
tanker.“
Yamasaki,T.: Shingon. Japanese Esoteric
Buddhism, Shambhala, Boston & London
1988, pp. 101-02.
Se om Hjerte-sutraen i begyndelsen af
kapitlet Ikkyus living zen, p. 261 samt
note 94 og 95.
I zendoen går roshien, den mester eller
person, der leder meditationen, tidvist
rundt med en lang, flad stok. Hvis man
dagdrømmer og synker hen, kan man bede om at få et par opildnende slag, bukke
sig forover, og roshien vil derefter med et
par velrettede svirp over ryggen gøre sit
til, at man ikke fortsat dagdrømmer. Forud
og efterfølgende bukker roshi og adept respektfuldt for hinanden. Se:
Sato, K.: The Zen Life, (1972) Weatherhill/
Tankosha, New York, Tokyo & Kyoto 2.
paperback ed. 1984, ill. 71-75.
Dette gælder i højere grad Rinzai-sektens
templer, hvortil Daitoku-ji hører, end Soto-zen-sektens. Soto-zen blev introduceret i Japan af Dogen (1200-53) i 1227, få
år efter at Eisai (1141-1215) i 1191 havde
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introduceret Rinzai-zen. Soto-zen har idag
flere tilhængere end Rinzai.
Soto-sekten har i Japan levet mere tilbagetrukket, uden samme spektakulære
rolle i japansk kulturliv. Den opbyggede
ikke samme nære relation til shogunat
eller hof, og den blev aldrig så direkte involveret i samfundslivets magtsfære. Eksempelvis ligger Soto-sektens hovedtempel, Eihei-ji, ude i bjergene, langt fra det
verdslige livs labyrinter.
58 Denne tendens til at bevare et formsprog,
når det først én gang er introduceret og
etableret, er også tydeligt aflæselig i den
japanske arkitekturhistorie. Omori formulerer dette i:
Omori, K.: „The Reliquary Hall of the Enkaku-ji“ in Japan Architect 5/1964, p. 85.
59 De buddhistiske sekter uddyber deres forskelligheder gennem århundrederne og
udvikler af samme grundlag en kolossal
spændvidde af etablerede religionsformer.
Der findes i buddhismen et omfattende
register af mudra, finger- og håndpositioner med forskellig symbolik og påvirkning
af energistrømme. En mandala er et kosmogram, en visuel repræsentation af bestemte guddomme eller et særligt aspekt
ved universet. Et mantra er den lydlige
parallel til mandalaen. Shingon-buddhisme
betyder mantra-buddhisme, „det sande
ord,“ og den stadige fremsigelse af mantriske lyde, sentenser og skrifter har stor betydning i shingon-buddhismen. Se f.eks.:
Yamasaki,T.: Shingon. Japanese Esoteric
Buddhism, Shambhala, Boston & London
1988, pp. 3-4 og 75-76.
Saunders, E.D.: Mudra. A Study of Symbolic Gestures in Japanese Buddhist
Sculptures, (1960) Princeton University
Press, Princeton NJ, paperback ed. 1985.

60 Dette er en del af det første af ni punkter i Suzukis definition af satori, der afslutter essayet: „On Satori - The Revelation of
a New Truth in Zen Buddhism“ i:
Suzuki, D.T.: Essays in Zen Buddhism,
First Series, Luzac & co. London 1927, pp.
244-45.
61 Dette tages op i kapitlet Refleksioner i terummet, p. 322, i forbindelse med en diskussion af formens betydning (kanewari,
temae) i teens vej.
62 Aum Shinrikyo er den bevægelse, som i
foråret 1995, ledet af Asahara-san, formåede at sætte store dele af Japan i psykoseagtige tilstande gennem giftgasangreb bl.a.
i Tokyos undergrund.Var målet dermed at
skabe omtale, lykkedes det over al forventning. Aum Shinrikyo var gennem mange
måneder det mest omtalte mediefænomen, med daglige baggrundsudsendelser
på flere fjernsynskanaler. Men som Taiunsan at sætte lighedstegn mellem meditation med lukkede øjne og Aum Shinrikyo
er noget af en tilsnigelse.
63 Kobori, N.S.: „Zen and the Art of Tea“
(1972) in Chanoyu Quarterly 55 1988,
pp. 7 og 8.
64 Ibid., p. 10.
65 Sådanne optællinger skal nok tages med
et gran salt, men oplysningen findes i
forordet til:
Cleary,T.: Dream Conversations. On Buddhism and Zen, (intro og overs. af Muso
Kokushi: Muchi Mondo), Shambhala, Boston & London 1994, p. xi.
Ifølge Kenneth L. Kraft havde Muso
13.145 disciple. 50 heraf udgør således
heller ikke nogen særlig stor andel. Musos
zen viste sig ikke særlig livskraftig, og
Musos dharma-linje synes at ophøre i løbet af tre generationer, fortæller Haga i:

Buddha omgivet af to bodhisattvaer, her i form af tre sten - en komposition af nyere dato ved
Shinju-ans nabotempel, Daisen-in
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„Symposium: Japanese Zen, Karaki Junzo & Osaka Koryu. Haga Koshiro, moderator“ in The Eastern Buddhist n.s. vol.
X no. 2 1977, pp. 90.
Kraft, K.L.: „Muso Kokushi’s Dialogues in
a Dream. Selections“ in The Eastern Buddhist n.s. vol. XIV no. 1 1981, p. 76.
Zen-mestre som Ta-hui (1089-1163) og
Hakuin (1686-1769), som på hver sin tid
er kendt for at have videreudviklet brugen af koan i Rinzai-zen-traditionen, var
også blandt de mest succesfulde zen-mestre. Hakuin skulle have ført mere end 90
til satori og Ta-hui 94. Se:
Sasaki, R.F.: „The History of the Koan in
Rinzai (Lin-chi) Zen“ in Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust.The History of the Koan
and Koan Study in Rinzai (Lin-chi) Zen,
Hartcourt, Brace & World Inc., New York
1966, pp. 27 og 165.
66 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 34.
Definition og statistik på dette spørgsmål
er selvsagt vanskeligt, og man burde måske holde sig helt fra det. Men uden at
have sagt for meget, kan man fastslå, at
hvor det moderne menneske er blevet så
dygtigt til så meget andet, så mangler det
stadig at demonstrere sin formåen, hvad
angår spirituel forløsning.
67 Joshu er den kinesiske zen-mester Chaochou Ts’ung-shen, på japansk kaldet Joshu
Jushin (778-897).
68 Ganto var en kinesisk zen-præst, Yen-t’ou
Ch’üan-huo, på japansk kaldet Ganto
Zenkatsu (828-87). Han var for Hakuin en
næsten mytologisk figur, som havde figureret stærkt i Hakuins opdragelse i en
samurai-familie. Engang, hvor Gantos af-
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sidesliggende tempel havde været udsat
for overfald af røvere, var han den eneste,
som ikke var løbet bort. En af røverne havde løbet et spyd igennem ham, og mens
hans ansigt ikke havde fortrukket en mine,
havde et dødsskrig kunnet høres milevidt
derfra.
Denne note findes ikke i det citerede, men
oplysningerne om Ganto stammer fra Den
blaa Drage, se næste note.
Hakuins her gengivne beretning er citeret fra:
Marcus, Aa.: Den blaa Drage, (1941) Gyldendal, København, 3. ed. 1961, p. 92.
Teksten stammer fra Hakuins bog Orategama. Samme sekvens findes oversat til
engelsk i Suzukis essay „On Satori - The
Revelation of a New Truth in Zen Buddhism“ i:
Suzuki, D.T.: Essays in Zen Buddhism,
First Series, Luzac & co. London 1927, pp.
238-39.
Zen-mesteren Dokyu Etan (1642-1721)
ved templet Shoju-an i Nagano-ken var
almindeligt kendt under navnet Shoju
Rojin.
Hakuins videre historie efter det første
gennembrud er skrevet på baggrund af:
Bancroft, A.: Zen. Direct pointing to reality, Thames & Hudson, London 1979, pp.
22-25.
Se essayet: „On Satori - The Revelation of
a New Truth in Zen Buddhism“ i:
Suzuki, D.T.: Essays in Zen Buddhism,
First Series, Luzac & co. London 1927, pp.
225-26 og 232-33.
Ikkyus gennembrud er beskrevet i Ikkyu
nempu, en optegnelse over Ikkyus levned
(se note 129), som findes oversat i:
Sanford,J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars Press,
Chico California 1981, pp. 82-83 og 84.

Krageskriget omtales dog ikke i Ikkyu
nempu, men figurerer i flere af Ikkyus
digte. Ikkyus livsbane bliver nærmere belyst i næste kapitel, Ikkyus living zen. Daitos gennembrud til satori er beskrevet i:
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, p. 27.
Hsiang-yen Chih-hsien, på japansk kaldet
Kyogen Chikan, var oprindelig en af Hyakujos disciple, men fortsatte ved Hyakujos
død under Kuei-shan Ling-yu, på japansk
kaldet Isan Reiyu (771-853). Hsiang-yens
beretning findes i Suzukis essay „On Satori - The Revelation of a New Truth in Zen
Buddhism“ i:
Suzuki, D.T.: Essays in Zen Buddhism,
First Series, Luzac & co. London 1927, pp.
227-28.
I samme essay giver Suzuki afsluttende en
generel definition af satori, opstillet i ni
punkter.
Ibid., pp. 244-50.
74 Bancroft, A.: Zen. Direct pointing to reality, Thames & Hudson, London 1979, pp.
22-25.
75 Denne systematisering af Hakuin-zen blev
fuldendt af et par af Hakuins disciple. Det
forventes i denne tradition, at det tager 23 år at føre det målrettede arbejde med
en koan til den første satori-erfaring, og
at det uddybende efter-satori arbejde derefter tager 10-15 år, skriver Sasaki i:
Sasaki, R.F.: „The History of the Koan in
Rinzai (Lin-chi) Zen“ in Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan
and Koan Study in Rinzai (Lin-chi) Zen,
Hartcourt, Brace & World Inc., New York
1966, pp. 28-29.
76 Waddell, N. (overs. og intro): The Essential
Teachings of Master Hakuin. A Trans-

lation of the Sokku-roku Kaien-fusetsu,
Shambhala, Boston & London 1994, p. xiii.
Hakuins transmissionslinje kan via Shojusan føres tilbage til zen-templet Myoshinjis grundlægger Kanzan Egen (1277-1360),
der var discipel af Daito Kokushi, og derfra
videre bagud gennem Daio Kokushi, Rinzai osv. til Bodhidharma og Shakyamuni
Buddha. Se diagrammer over zen-linjer i
appendiks til:
Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan and Koan Study in
Rinzai (Lin-chi) Zen, Hartcourt, Brace &
World Inc., New York 1966, pp. 488-510
(diagrammerne I, II, V, VII, VIII, IX og X).
Samme essays som i ovenstående Zen
Dust findes genudgivet i The Zen Koan,
men uden både appendiks og hele det
oprindeligt meget omfattende noteapparat, som udgør støstedelen af Zen Dust.
Miura, I. & Sasaki, R.F.: The Zen Koan. Its
History and Use in Rinzai Zen, (1965)
Hartcourt Brace & Company, San Diego,
New York & London 1993.
77 „Visse definitivt feudale elementer kan
skelnes i den metode til koan-instruktion,
som Hakuin skabte,“ skriver Sasaki: „Han
levede midt i Tokugawa-perioden, en tid,
hvor alle aspekter af japansk kultur var
stivnede i et rigidt, feudalt mønster. Det
er derfor kun naturligt, at de forandringer,
som Hakuin lavede, selvom de måtte have
været revolutionerende for deres tid, blev
tillempet, i det mindste i det ydre, til den
tid, hvori han levede. Og japanernes ærbødighed overfor tradition hvad form
angår har bevaret disse ydre former yderst
omhyggeligt.“
Sasaki, R.F.: „The History of the Koan in
Rinzai (Lin-chi) Zen“ in Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the
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Koan and Koan Study in Rinzai (Linchi) Zen, Hartcourt, Brace og World Inc.,
New York 1966, p. 30.
Ibid., pp. 9 og 153-54.
Ibid., p. 10.
Ta-hui Tsung-kao, på japansk kaldet Daie
Soko (1089-1163).
Ibid., p. 165.
Cleary,T.: Dream Conversations. On Buddhism and Zen, (intro og overs. af Muso
Kokushi: Muchi Mondo) Shambhala, Boston & London 1994, pp. 102-103.
Dream Conversations er Muso Kokushis
dialog med AshikagaTadayoshi (1306-52),
bror til Muromachi-periodens første shogun, Ashikaga Takauji (1305-58). Muso var
rådgiver for fire på hinanden følgende
shoguner. Hans navn var, mens han levede,
Muso Soseki, men han blev posthumt tildelt titlen Kokushi, national læremester.
Muso var en af de centrale skikkelser i udbyggelsen af forbindelsen mellem gozaninstitutionen og den verdslige samfundsmagt, som i den tidlige Muromachi-periode udviklede sig til en næsten symbiotisk alliance. I 1339 grundlagde Muso
templet Tenryu-ji, der fik en fremtrædende
plads indenfor gozan-systemet og blev en
af tidens toneangivende templer. Muso
anlagde et antal haver af stor betydning
for zen-havens udvikling, bl.a. ved Tenryuji og Saiho-ji. Se ill. til venstre af stenkomposition ved Tenryu-ji.
Akimatsu,T. & Yampolsky, P.: „Muromachi
Zen and the Gozan System“ in Hall, J.W.
& Toyoda, T. (Eds.): Japan in the Muromachi Age, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles & London 1977, pp.
317-319.
Neokonfucianske tekster nåede gennem
zen-templerne til Japan allerede i Ka-

makura-perioden. Det var ikke kun Dogen
og Eisai, som besøgte Kina. Kontaktfladen
var ganske udbygget i de følgende århundreder. Mange japanske munke søgte til
Kina, ligesom en række kinesiske zenmennesker kom til Japan. Den formalisering af zen, som kunne iagttages i Kina
allerede i Sung-tiden (960-1280) synes
med nogen forsinkelse at slå igennem i
Japan.
Selvom formaliseringen af zen-verdenen
og af hele samfundssystemet op gennem
Kamakur a- og Muromachi-perioden
(1192-1336 og 1336-1568) falder sammen
med neokonfucianismens indførelse, er
det måske forhastet at konkludere en for
direkte sammenhæng. Man kan blot i denne periode iagttage en fremadskridende
organisering, hierarkisering og formalisering af så godt som alle aspekter i samfundet - en proces, som når sit klimaks i Edoperiodens (1603-1868) samfund, hvor
neokonfucianismen så at sige blev herskende ideologi. Heri ligger en sekularisering, ikke af det enkelte menneske eller af samfundslivets overflade, men af
magtopfattelsen og samfundsstrukturen.
Formaliseringens aspekt af at beherske en
given religiøs eller samfundsmæssig struktur under ændrede samfundsforhold fandt
meget let sin retfærdiggørelse i konfucianske mønstre uden nødvendigvis at repræsentere disse mønstre fuldgyldigt.
Hvor en struktur i startfasen ofte repræsenterer en optimal syntese af ånd og
form, så udvikler den med tiden sin egen
inerti, henfalder og kalder på reformatorer. Dette henfald fra ånd til form har
noget næsten naturlovsmæssigt over sig
og kan i let forskellig iklædning spores
overalt i det japanske kulturliv.

Et såkaldt tørt vandfald i stenhaven ved Tenryu-ji, anlagt af Muso Kokushi (1275-1351) i
1339
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McMullin beskriver indgående denne sekularisering af alle samfundets institutioner, ikke mindst den buddhistiske, i:
McMullin, N.: Buddhism and the State in
Sixteenth-Century Japan, Princeton University Press, Princeton NJ 1984.
Temaet er gennemgående for McMullins
bog, men f.eks. i indledningen til kapitlet
„Post-buddhist“ Japan pp. 264 ff. beskriver han overordnet buddhismens fald i
1500-tallet.
Herman Ooms har lavet nogle spændende
analyser af neoconfucianismens ophøjelse
til statsideologi i årene omkring år 1600,
og uden at afvise dens betydning fuldstændigt, påpeger han, at både buddhismen og shintoismen blev tilført langt
større ressourcer end neokonfucianismen.
Man fik aldr ig som i Kina neokonfucianske templer og institutioner i større
udstrækning, og neokonfucianismens tildelte rolle i processen er ifølge Ooms
mere præget af senere (neokonfucianske)
historiefortælleres udlægninger.
Ooms, H.: „Neo-confucianism and the
Formation of Early Tokugawa Ideology:
Contours of a Problem“ in Nosco, P. (Ed.):
Confucianism and Tokugawa Culture,
Princeton University Press, Princeton, NJ
1984, pp. 27-61.
Ooms, H.: Tokugawa Ideology. Early Constructs, 1570-1680, Princeton University
Press, Princeton NJ 1985.
85 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 35.
86 Suzuki gennemgår i essayet „The Meditation Hall, and the Ideals of the Monkish
Discipline“ en lang række aspekter af arbejdet i sodoen (zendoen) og dets histo-
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riske udvikling tilbage fra zen-mesteren
Pai-chang Huai-hai, på japansk kaldet
Hyakujo Ekai (720-817), to generationer
før Rinzai, som med sit udsagn: no work,
no eating ophøjede det daglige arbejde
til zen-buddhismens omdrejningspunkt.
Velmenende disciple ønskede ikke, at den
snart 80-årige Hyakujo skulle bebyrdes
med praktisk arbejde, så de fjernede hans
redskaber. Hyakujo insisterede på at fortsætte sine daglige, praktiske sysler og gik
i sultestrejke for at fremtvinge, at han
kunne genoptage sit arbejde: no work, no
eating.
Suzuki, D.T.: Essays in Zen Buddhism,
Third Series, Luzac & co. London 1934, pp.
301-46 (Hyakujo pp. 301-04).
Personlige ejendele var reduceret til et
minimum - ét enkelt sæt klæder, et sæt
spiseskåle og spisepinde, en ragekniv og
nogle få bøger. Privatrum var der ikke
noget af. Man havde sin 90 x 180 cm tatami-måtte i zendoen, hvor man både sov
og mediterede.
Ibid., pp. 306-07.
87 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 148.
På baggrund af 13 års ophold i Daitokujis sodo (1976-90) giver Victor Sogen Hori
i artiklen „Teaching and Learning in the
Rinzai Zen Monaster y“ et godt indblik i
livet i sodoen - hvordan ikke bare de månedlige sesshin, men alle aktiviteter i dagligdagen er organiseret, så de fører sodoens medlemmer dertil, hvor ny erfaring
og indsigt opstår. Han karakteriserer grundlæggende tilstanden som „Teaching Without Teaching,“ en tilstand, vi også vil møde i kapitlet På havearbejde i Shinju-an.

Instrukserne er minimale, det forventes,
at man ud af situationen og et fuldt nærvær i det, man til enhver tid foretager sig,
er i stand til at gøre tingene korrekt. To
gange om året skifter man arbejdsopgaver - men man ved først dagen før, hvilken
ny funktion, man skal varetage. Alligevel
forventes det, at man, hvis man f.eks. har
fået overdraget køkkentjenesten, fra første dag præcist ved, hvordan man gør det
- der er ingen organiseret eller formaliseret
videregivelse af erfaringer. Kan man ikke
det, er kritikken hård og øjeblikkelig og
gør sit til, at man ikke laver unødvendige
fejltagelser. Man får i „Teaching Without
Teaching“ at vide, hvad man skal gøre,
men ikke hvorfor eller hvordan.
Hori, V.S.: „Teaching and Learning in the
Rinzai Zen Monastery“ in Journal of Japanese Studies vol. XX no. 1 1994, pp. 5
og 11-13.
88 Pallis,T.: Zen. Træning og tradition, Borgen, København 1990, pp. 68-69 og 71.
89 Tim Pallis redegør for koan-træningen i:
Ibid., pp. 105-122.
Victor Sogen Hori fortæller om en december-sesshin i det andet år af hans ophold
ved Daitoku-jis sodo, hvor han endnu ikke
havde løst sin første koan, at jikijitsuen
for at opmuntre ham til gennembruddet
for hver dag slog ham flere og flere gange.
På fjerdedagen, da han havde modtaget
mere end 500 slag, holdt han op med at
tælle, men jikijitsuen fortsatte stadig mere
ihærdigt med kaisaku-stokken.
Hori, V.S.: „Teaching and Learning in the
Rinzai Zen Monastery“ in Journal of Japanese Studies vol. XX no. 1 1994, pp. 21-22.
Den slags „opmuntringer“ fordrer en stor
klarhed fra alle parter om, at målet er spirituel frihed og udfrielse. I det sekund per-
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91

92

spektivet mistes, perverteres sodoens
arbejdsrum.
Hisamatsu Shin’ichi (1889-1980) var filosofistuderende, men brød allerede igennem til satori i sine studenterår under sin
første deltagelse i en lang december-sesshin ved Myoshin-ji. Han har gennem sit
lange liv skrevet om zen-filosofi og zenæstetik i et forfatterskab, der er spændende, fordi han med sin baggrund som
filosof og sit udsyn som oplyst zen-mester
har søgt at formulere zen på en måde, der
åbner mod samtiden. Der findes ikke meget biografisk materiale oversat til engelsk,
men Masao Abe giver et rids i:
Abe, M. „Hisamatsu’s Philosophy of Awakening“ in The Eastern Buddhist n.s. vol.
XIV no. 1 1981, pp. 26-42.
Kapitlet Zen og kunstnerisk arbejde, pp.
305 ff. introducerer Hisamatsus syv zenæstetiske karakteristika, som de er formuleret i hans bog Zen and the Fine Arts.
Kitahara, R.: „More Than Just An Encounter“ in The Eastern Buddhist n.s. vol. XIV
no. 1 1981, p. 119.
Inskriptionsteksten til Hakuins abebillede
lyder:
The monkey is reaching for the
moon in the water,
Until death overtakes him he’ll
never give up.
If he’d let go the branch and
disappear in the deep pool,
The whole world would shine
with dazzling pureness.
Denne oversættelse findes i:
Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan and Koan Study in
Rinzai (Lin-chi) Zen, Hartcourt, Brace &
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World Inc., New York 1966, p. 132.
93 Fremfor betegnelsen hondo og kyakuden
har jeg i denne tekst brugt betegnelsen
hojo om Shinju-ans hovedhal. Se note 35.
94 Der findes indenfor buddhismen et omfattende volumen af hellige skrifter kaldet
sutraer, og de buddhistiske sekters forskellighed er i høj grad karakteriseret igennem deres forskellige vægtning af be-

stemte sutraer. Sutra-recitationen har ligesom tekststudier iøvrigt en relativt beskeden plads i zen-buddhismen, men netop
den meget kortfattede og fortættede Hjerte-sutra genfindes i alle japanske buddhistiske sekter. Uden at parallellen skal
føres for langt, ville en kristendom, der
primært tog form af Johannes-evangeliet
ligge meget langt fra en kristendom foku-

seret omkring f.eks. Markus-evangeliet
eller Paulus’ breve - det fælles fundament
til trods.
I den daglige morgen-recitation indgår
udover sutra-tekster en lang række zentekster som f.eks. Daitos sidste ord.
95 To uddrag fra Hjerte-sutraen, der har en
vis plads i zen-templets ritualer. Den er
med sine kun 262 kinesiske skrifttegn

særdeles kortfattet. På sanskrit hedder den
Prajnaparamitayai, Perfection of Wisdom, og kaldes også Hrdaya-sutra, Hjerte-sutraen, på japansk: Hannya Haramita
Shin-gyo. Hjerte-sutraen er forfattet i Indien på et tidspunkt før 400 f.Kr.
Hjerte-sutraen findes i to versioner, en kort
med kun hovedteksten, som er den, der
almindeligvis anvendes i japansk buddhisme, og en lidt længere, hvor samme
tekst yderligere har en indledende og afsluttende kommentar. Den korte version
findes oversat til dansk i:
Pallis,T.: Zen. Træning og tradition, Borgen, København 1990, p. 169-70.
Den længere version findes på engelsk i:
Müller, F.M.: Buddhist Mahayana Texts,
Part II, Delhi 1960, pp. 145-54.
Suzuki stiller sig dog noget kritisk overfor detaljer i Müllers over sættelse, der
stammer tilbage fra 1884. I essayet „The
Significance of the Prajña-Paramita-Hridaya Sutra in Zen Buddhism“ (pp. 189206) har Suzuki oversat den korte form
fra en anden kilde end Müller og gengiver derudover både versioner på sanskrit
og kinesisk. Ligeledes har Suzuki i en note
medtaget den engelske oversættelse af de
indledende og afsluttende kommentarer,
som skiller den korte og den lange form
af Hjerte-sutraen.
Suzuki, D.T.: Essays in Zen Buddhism,
Third Series, Luzac & co. London 1934,
pp. 192-93.
Den her gengivne tekst stammer fra en
fotokopieret oversættelse, jeg på et tidspunkt har fået foræret - desværre uden
bibliografiske oplysninger. Den er givetvis af nyere dato end ovenstående oversættelser og mere ligefrem i sit engelske,
selvom der kun er tale om små forskellig-

Fusuma-malerier i den uformelle so-stil i „røgelsesrummet,“ det nordvestlige rum i Shinju-ans hojo, malet af Soga Jasoku II (1539-1616) ved
templets indvielse i 1491
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heder i oversættelserne af den korte tekst.
Sasaki & Miura skriver i den bibliografiske del af Zen Dust, at efter Hjerte-sutraen
er Kannon-sutraen den næstvigtigste i zen.
Kannon-sutraen findes oversat i:
Suzuki, D.T.: Manual of Zen Buddhism,
(1950) Grove Press, New York 1960, pp.
30-38.
Kannon findes også repræsenteret i Shinju-an, se note 101.
96 Suzuki medgiver i ovennævnte essay det
paradoksale i, at en tekst som Hjerte-sutraen, der er bygget mantra-agtigt op, skulle få den centrale plads i zen, den vitterligt har. Hjerte-sutraen slutter, i Suzukis
oversættelse af den korte form:
„Therefore, one ought to know that the
Prajñaparamita is the great Mantram of
great wisdom, the highest Mantram, the
peerless Mantram, which is capable of
allaying all pain; it is thruth because it is
not falsehood: this is the Mantram proclaimed in the Prajñaparamita. It runs:
‘Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha!’ (O Bodhi, gone, gone, gone to
the other shore, landed at the other shore,
Svaha!)“
Suzuki, D.T.: Essays in Zen Buddhism,
Third Series, Luzac & co. London 1934, pp.
195 og 192-93.
Suzuki diskuterer dette tilsyneladende
paradoks og fastslår, at denne inkorporering af elementer, man kun ville forvente at finde i esoterisk buddhisme, er
en udvikling, der fandt sted i Kina, længe
før zen nåede til Japan.
Men skulle zen have ét enkelt mantra,
hvad er så mere passende end Hjertesutraens skrællen alt bort dertil, hvor blot
intetheden står tilbage. Den transdualistiske negation - negationen af al dualistisk

relativisme - er omdrejningspunktet i hele
zen-buddhismens æstetiske og menneskelige bestræbelse.
97 Madhu Khanna skriver, at forestillingen
om verden som et væv (a web) af lyde er
et gennemgående tema i den tantriske tradition. „Saradatilaka Tantra [en tantrisk
sutra] beskriver det visionære verdenstræ
(lip taru) som sammensat af et komplekst
netværk af sanskrit-stavelser, som er de
udbredende resonanser af kosmisk energi.
Hele universet ... er repræsenteret af et sæt
lydkombinationer i forskellige dele af
verdenstræet.“
Khanna, M.: Yantra. The Tantric Symbol
of Cosmic Unity, (1979) Thames & Hudson, London 1994, p. 36.
98 F.eks. i Nichiren-buddhismen fremsiges en
særlig sekvens: namu myoho-renge-kyo
mantra-agtigt repeterende (bortset fra at
man i klassisk mantra-brug ikke fremsiger
højlydt, men lader sit (personligt tildelte)
mantra klinge som en indre klang).
Ved gentagen fremsigelse bliver det tydeligt, at forskellige vokal- og konsonantkonstellationer resonerer i forskellige dele af
kroppens klangsøjle, og ovennævnte namu-myo-ho-renge-kyo-sekvens resonerer
trinvist oppefra og ned, fra kron-chakraet
over anja (det tredje øje) og hals-chakraet,
helt til bunden af kroppens klangsøjle.
Namu myoho-renge-kyo kan oversættes
med: æret være lotus-sutraen (renge-kyo)
med den gode lov. Nichiren lagde sig hermed tæt op ad Amida-buddhismens påkaldelse, namu Amida Butsu. Se note 137.
Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, p. 141.
99 Se plantegning over Shinju-an i kapitlet
Shinju-an og Daitoku-ji p. 248.
100 Shinju-an er indviet til Ikkyu Sojun (1394-

1481) som hans mindetempel, ligesom
Daitoku-ji Hojo er indviet til Daitoku-jis
grundlægger, Daito Kokushi (1282-1337).
Hvor den tidlige buddhismes templer typisk var indviet til Buddha eller en række
af buddhismens mange bodhisattvaer, så
blev det typiske Muromachi-zen-tempel,
som man kan iagttage det ved Daitoku-ji
(se note 182), indviet til en zen-mester. I

Momoyama- og Edo-perioden så man i
Daitoku-ji at subtemplerne i stedet indviedes til højtstående verdslige personer
eller familier. Se oversigt i:
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitokuji, Kodansha International, Tokyo, New
York & San Francisco 1974, pp. 189-91.
101 Kannon (kinesisk Kuan-yin) repræsenterer et meget feminint aspekt af Buddha

Landskab malet af den kinesiske maler Hsia Kuei i slutningen af 1200-tallet

400

Noter, Shinju-an
og bliver særlig i Kina og Japan ofte afbildet som kvinde. Kannon er i buddhismen
medlidenhedens og medfølelsens skikkelse og fik en central plads i den japanske
folkebuddhisme, som den udfoldede sig
i Amida-sekterne. Tidligere blev Kannon
efter indisk tradition ofte afbildet med
tusinde arme og elleve hoveder.
Relationen mellem Ikkyu og kejser GoKomatsu belyses senere i dette kapitel.
102 De tre rum er traditionelt tilskrevet Soga
Jasoku II, og der er almindelig enighed om,
at de stammer tilbage fra templets opførelse i 1491. Soga-skolen var tilknyttet
Asakura-slægten, en daimyo-slægt med tilholdssted i Fukui, nord for Kyoto. Dens
første skikkelse, Bokkei Saiyo (aktiv 145173), var discipel af Ikkyu, og Asakura Toshikage (1428-81) blev senere, da Ikkyu
i 1474 fik til opgave at genopbygge Daitoku-ji, en af templets økonomiske støtter. Men man ved meget lidt om den gruppe af malere, som dannede Soga-skolen,
og Shimizu rejser ud fra en stilistisk analyse de åbne spørgsmål, om den Soga
Jasoku II, som Shinju-ans fusuma er tilskrevet, er samme person som maleren
Soga Sojo, eller om Soga Sojo udførte blot
nogle af Shinju-ans fusuma. Se:
Shimizu,Y.:Tekst til katalognummer 87 in
Shimizu, Y. (Ed.): Japan. The Shaping of
Daimyo Culture, Thames & Hudson, London 1989, p. 148.
Traditionen opregner fire generationer af
Soga-malere, Soga Jasoku I (Bokkei), Soga
Jasoku II (Sojo), Soga Jasoku III (Josen)
samt Soga Jasoku IV (Soyo).
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, p. 105.
103 De tre rum med fusuma-malerier af Soga

Jasoku II er udført i henholdsvis shin, gyo
og so - formel, semiformel og uformel stil
- med referencer til tre forbilleder fra den
kinesiske Sung-tradition, henholdsvis Hsia
Kuei, Mu-ch’i og Yü-chien.
Weigl, G.C.: „The Reception of Chinese
Painting Models in Muromachi Japan“ in
Monumenta Nipponica vol. XXXV no. 3
1980, pp. 270-71.
Det centrale rum, hvor sutra-recitationen
foregår, er i gyo-stil med Mu-ch’i som forbillede (se Mu-Ch’i ill. p. 304) i kategorien
fugle og blomster, og billederne pp. 30 og
262-66 stammer derfra. Det sydvestlige
rum (se ill. p. 401) er et gæstemodtagelsesrum malet i shin-stil, med forbillede i Hsia
Kuei (se Hsia Kuei ill. p. 400). Det nordvestlige rum, kaldet røgelsesrummet (se
ill. p. 399), er i so-stil med Yü-chien som
forbillede (se Yü-chien ill. p. 417).
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, pp. 105-06.
104 Man kender ikke præcist den oprindelige
alder for Tsusen-in, men Yamada & Covell
vurderer, at bygningen i hvert fald går tilbage til før Soamis død i 1525, og muligvis
helt tilbage til pågældende palads’ opførelse i 1468. Se note 447.
105 Bokusai (1451-92) var blandt de absolutte
mestre i den uformelle splashed ink-tradition, hvor motiverne blev opbygget af
virtuost beherskede, helt frisatte, flossede,
splittede og udkrængede strøg - en ekspressiv udtr yksform, som Ikkyu selv dyrkede, og som havde en umiddelbar bølgelængde med Ikkyus living zen. Bokusai var
da også Ikkyus første discipel, og han blev
senere, fra 1491 til sin død i 1492, Shinjuans første abbed.
Soami (d. 1525) var en af sin tids mest

berømte kunstkendere, og en række haver og malerier tilskrives ham. Se note
197, 232, 235, 237 og 352.
Kano Masanobu (1434-1530) blev grundlæggeren af den Kano-skole, der særlig
indenfor verdslige udsmykningsopgaver
blev toneangivende i de følgende århundreder.
I Zen at Daitoku-ji findes en plan med

angivelse af hvem, der har malet hvilke
rum og vægge i Shinju-an. Se:
Ibid., pp. 196-97.
106 Muromachi-tidens (1336-1568) store sorthvide fusuma-udsmykninger ligger i direkte forlængelse af det sydlige Sungdynastis (1127-1280) landskabstradition.
Det var filosofisk stærkt afklarede billeder,
som afsøgte intethedens (wu, mu) udtryk.

Fusuma-landskaber i den formelle shin-stil malet af Soga Jasoku II i 1491 i receptionsrummet
i det sydvestlige hjørne af Shinju-ans hojo
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Disse overvejende monokrome billeder
rendyrkede forenklingens kunst og udviklede et omfattende register af penselteknikker. De forskellige strøg havde
navne som hestetand-strøg, skyhovedstrøg, hampefiber-strøg, små øksehugstrøg, oksehår-strøg, søm trukket gennem
mudder-strøg, lotusblad-strøg osv.
Martha Boyer har oversat et essay af Li Lints’an: „Skaberkraften i Kinesisk Landskabsmaleri“ (1973). Heri gennemgår Li Lints’an det kinesiske penselstrøgs historie.
Boyer, M.: Penselstrøg i kinesisk maleri,
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København 1980, pp. 160-91.
107 Denne oversættelse er den mest gængse
og mest fyndordsagtige. Man får en fornemmelse af, hvilke problemer, det rejser
at oversætte fra de kinesiske skrifttegn
med deres ofte helt underforståede grammatiske struktur, når man ser den tilsvarende oversættelse i Yamada & Covells
bog: „Let your actions be good and beautiful, not the opposite.“ Eller Sanfords version: „Abjure all evil; Practise all good.“
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, p. 172.
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, p. 183.
108 Arntzen, S.: Ikkyu and The Crazy Cloud
Anthology. A Zen Poet of Medieval Japan,
University of Tokyo Press,Japan 1986, p. 35.
Se note 117 vedrørende Ikkyus Kyounshu.
109 Jeg har her kun medtaget dele af Ikkyus
egen introduktion til sit digt. Digtet findes i engelsk udgave med dets fulde introduktion i:
Ibid., pp. 35-36.
Po Chü-i levede 772-846. Fuglerede er den
Hasegawa Tohaku (1539-1616): fusuma fra Shinju-ans hojo-udvidelse i 1601, detalje
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kinesiske zen-mester Niao K’o (741-824).
110 Ibid., p. 37.
Mester Ryosen er endnu et navn for Daien
Kokushi / Tetto Giko (1295-1369), en af
Daitoku-jis tidlige zen-mestre. Ryosen ligger i dharma-transmissionslinjen tre generationer før Ikkyu og umiddelbart efter
Daitoku-jis grundlægger, Daito Kokushi. Se
note 182.
111 Skriver Yamada Sobin i forordet til:
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 7.
Zen stod i T’ang-tiden renere og klarere
end i Sung-tiden, hvor zen blev Kinas dominerende buddhisme og derved præget
af den nære kontakt til samfundets mere
sekulariserede aspekter. Zen blev i Kina
efterhånden opblandet med elementer fra
både neokonfucianisme, esoteriske buddhisme og Amida-buddhisme.
112 Arntzen, S.: Ikkyu and The Crazy Cloud
Anthology. A Zen Poet of Medieval Japan,
University of Tokyo Press, Japan 1986, p.
153.
113 Kejserne blev i disse år indsat som meget
unge og havde særdeles travlt med at blive
forhenværende, mens de stadig var i live.
Go-Komatsu var således allerede som 7årig blevet kronet som kejser af det nordlige hof, og som 13-årig som kejser af hele
Japan. Fem år efter Ikkyus fødsel fik GoKomatsu en søn. Dette lettede presset på
Ikkyu. Denne Ikkyus halvbror var kejser
fra 1412 til sin død i 1428.
Aftalen om at lade kejsertitlen skifte mellem det nordlige og det sydlige hof blev
dog ikke overholdt, hvorfor det sydlige
hofs vasaller havde en stående anledning
til at gå krig.
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Ikkyus mor var ikke kejserinde, men en
af de (ofte adskillige) ekstra kvinder, som
figurerede omkring kejserne. Bokusai
udlægger i Ikkyu nempu (se note 129)
sagen som et jalousiforhold mellem kejserinden og Ikkyus mor: „Den kvinde har
sydlige sympatier,“ skulle kejserinden
have sagt: „I hvert ærme venter en kniv
for Hans Majestæt.“
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, p. 73.
114 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 301.
Den slags indgiftninger i den kejserlige
familie har en lang tradition i den japanske historie. I Momoyama-perioden søgte
både Nobunaga og Hideyoshi det samme,
og i Edo-perioden lykkedes det efter en
del pres at få en Tokugawa-datter afsat til
kejser Gomizunoo. Se note 450 og 531.
115 Selvom alle spor systematisk synes at være
blevet fjernet, og moderens identitet derfor er „forsvundet,“ taler meget for, at
Ikkyu rent faktisk var søn af kejser GoKomatsu. Det er dog en lang diskussion
uden for denne sammenhængs rammer.
Det her anslåede historiske rids af Ikkyus
liv bygger primært på to værker, i hvilke
størstedelen af det primære kildemateriale
er oversat og diskuteret, se:
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ &
Seoul 1980.
116 Kennin-ji var Japans første zen-tempel.
Det blev indviet i 1202 med Eisai (11411215) som abbed, efter at han var vendt

hjem fra sin anden Kinarejse. Det var
samme Eisai, som i 1191 havde introduceret Rinzai-zen i Japan efter hjemkomsten fra sin første Kinarejse.
Buddhistiske templer omtales ofte som
bjerge (suffikset -san), som noget at vise
respekt. Go-zan betyder direkte oversat
fem bjerge og var en rang, som Muromachi-shogunatet efter kinesisk tradition
tildelte de fem største zen-templer. Men
efterhånden havde man fem gozan-templer både i Kamakura og i Kyoto. Disse
rangtildelinger var stadige, politiske stridsmål og en vigtig politisk handelsvare.
Gennem årene har det skiftet en del, hvilke templer, der var tale om.
Collcutt har udarbejdet et diagram over
de skiftende gozan-templer (5 konstellationer) i perioden 1333-1386. Se:
Collcutt, M.: Five Mountains. The Rinzai
Zen Monastic Institution in Medieval Japan, Harvard University Press, Cambridge
Mass. & London 1981, p. 110.
Gozan-systemet indordnede samtidig de
mange mindre templer i en omfattende
hierarkisk struktur. Men hvor næste niveau, kaldet jissatsu, ti templer, oprindelig
i Kina havde rummet ti templer, så gik der
også her inflation i det japanske system,
og man nåede op på omkring 20.
Under jissatsu-templerne figurerede shozan-templerne. I de tidlige gozan-konstruktioner var der omkring 35 af disse,
men midt i det 15. årh. var der omkring
250 shozan-templer spredt ud over det
meste af Japan. Hver af disse templer kunne have adskillige subtempler og tilknyttede templer, så gozan-systemet var en
organisation af adskillige tusinde Rinzaizen-buddhistiske tempelenheder. I en tid,
hvor shogunatets infrastruktur stadig var

svag, havde gozan-systemet således en
omfattende både kulturel og politisk betydning og var en vigtig del af den tids
kommunikationsstruktur.
Som del af de stadige magtspil mellem hof
og shogunat placerede kejser Go-Daigo i
1333 Daitoku-ji helt i toppen af gozansystemet. Denne udpegelse stillede Daitoku-ji i en politisk yderst problematisk
position, og under pres fra Ashikaga-shogunatet blev Daitoku-ji igen fordrevet fra
gozan-systemet. I 1386 entrede Daitokuji igen gozan-systemet, nu med jissatsustatus, men trak sig i 1431 definitivt ud af
gozan-systemet.
Ibid., pp. 93, 109-16, 125 og 270.
Sanford angiver dog året for Daitoku-jis
udtræden af gozan-systemet til at være
1445 og skriver, at det i praksis var en
opgradering, idet det gav templet en række formelle rettigheder som at bære purpurfarvede præstedragter.
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, p. 48.
117 Der findes to hovedkilder til Ikkyus liv,
med to radikalt forskellige indfaldsvinkler.
Det ene er Ikkyu nempu, Ikkyus officielle
biografi, affattet af Bokusai, Shinju-ans første abbed (se note 129). Den anden er
digtsamlingen Kyounshu. Disse giver to
komplementerende billeder.
Hvor Ikkyu nempu er en formel, faktuel
skildring af Ikkyus klerikale meritter i
bred forstand uden antydning af den lidenskabelige, passionerede og intenst
nærværende Ikkyu, er Kyounshu en hudløs skildring af hvad der rørte sig i Ikkyus
følelsesliv, og hvordan han bevægede sig
gennem verden. Han skrev tilsyneladende
om alle tilværelsens umiddelbare tildragelser, men altid med komplekse over- og

undertoner. Sproget er gennemtrængt af
billeder og henvisninger til zen-traditionen og den klassiske, kinesiske litteratur.
Ikkyu kunne sit kinesiske og synes at have
behersket en stor del af de ca. 40.000
skrifttegn, som det kinesiske sprog omfatter. Endda har han indimellem anvendt
tegn, som ikke findes forud, ved at sammensætte elementer fra andre tegn.
Ikkyus digte er tydeligvis ikke skrevet til
udgivelse, men er blevet til i, af og til givne
situationer. I forhold til hvad Ikkyu må
formodes at have skrevet gennem sit liv,
er det sandsynligvis et „tilfældigt“ udvalg,
der har overlevet. Bokusai skriver i Ikkyu
nempu for året 1406, at Ikkyu satte sig for
at skrive mindst et digt hver dag, og noget tyder på, at han sidenhen fastholdt
dette. De digte, der findes i Kyounshu, optræder ofte i små serier, så han har tydeligvis ofte skrevet flere på én dag. Men
selv ét digt om dagen giver ca. 30.000
digte i løbet af Ikkyus livstid.
I forhold hertil er de 1.060 digte, der er
bevaret i Kyounshu, kun en lille del, men
de giver et levende indblik i hans liv.
Kyounshu findes ikke oversat i sin helhed,
men nedenstående oversættelser dækker,
med mange overlapninger, tilsammen omkring en tredjedel.
Arntzen, S.: Ikkyu and The Crazy Cloud
Anthology. A Zen Poet of Medieval Japan,
University of Tokyo Press, Japan 1986.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ &
Seoul 1980.
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981.
Stevens, J.: Three Zen Masters. Ikkyu,
Hakuin, and Ryokan, Kodansha Interna-
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tional,Tokyo, New York & London 1993.
Stevens, J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu, Shambhala, Boston & London 1995.
118 Akimatsu,T. & Yampolsky, P.: „Muromachi
Zen and the Gozan System“ in Hall, J.W.
& Toyoda, T. (Eds.): Japan in the Muromachi Age, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles & London 1977, p.
329.
Udover Enryaku-ji, Tendai-buddhismens
mægtige hovedtempel på Hiei-san, opregner McMullin Daitoku-ji og Tenryu-ji
(Muso Kokushis tempel) som Muromachitidens store pengeudlånere, se:
McMullin, N.: Buddhism and the State in
Sixteenth-Century Japan, Princeton University Press, Princeton NJ 1984, p. 31.
119 D.T. Suzuki skr iver i sin bog, Zen and
Japanese Culture, at konfucianere studerede zen og zen-munke studerede konfucianisme og langt hen ad vejen brugte
det konfucianske vokabularium. De munke, der bragte zen-buddhismen til Japan,
bragte dermed samtidig elementer af både
konfucianisme og taoisme med. Zen blev
således fra første færd modtaget opblandet med konfucianisme - hvilket på Ikkyus
tid vil sige neokonfucianisme.
Suzuki påpeger, at der i Sung-Kina var
stærke bestræbelser på samarbejdelse af
zen, kegon-buddhisme, konfucianisme og
Laotse-taoisme til the Science of Tao, og
at der siden konfucianismen nåede til
Japan har været en tilsvarende tendens til
at samarbejde de tre retninger: konfucianisme, buddhisme og shintoisme.
Suzuki, D.T.: Zen and Japanese Culture,
(1959) Princeton University Press, New
York, 3. paperback ed. 1973, pp. 42-43,
47, 51 og 57.
120 Ken’os praksis med at afvise at skulle
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dokumentere satori har forbillede i Rinzai
(d. 866), som i sin tid brændte sit inka,
da han fik det af sin mester.
Stevens, J.: Three Zen Masters. Ikkyu,
Hakuin, and Ryokan, Kodansha International,Tokyo, New York & London 1993,
p. 25.
121 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 37.
122 Enryaku-ji havde gennem århundrederne
udviklet sig fra den græshytte, som tendaibuddhismens grundlægger Saicho (767822) i 785 havde opført på Hiei-san, til en
omfattende tempelby, der udgjorde tendai-sektens hovedkvarter med 3-4.000
præster og et stort antal munke og lægfolk. Her havde tendai-sekten en stående
hær af bevæbnede munke, som ydede sit
til den ustabile situation. McMullin anslår,
at omkring 3.800 templer gik op i flammer og 20.000 mennesker blev dræbt, da
Oda Nobunaga i 1571 totalt tilintetgjorde
tendai-sektens hovedkvarter.
McMullin, N.: Buddhism and the State in
Sixteenth-Century Japan, Princeton University Press, Princeton NJ 1984, p. 149
(pp. 145-51).
123 I Covell & Yamadas bog Unraveling Zen’s
Red Thread findes f.eks. en liste over successionen fra Shakyamuni Buddha gennem Indien og Kina til Japan - frem til
Ikkyu. Efter Ikkyu medtager listen Shinjuans abbeder fra Bokusai frem til Yamada
Sobin idag. 28 led i Indien, 28 i Kina, og
foreløbig 21 i Japan. De første led af transmission eller succession i Indien ligger
dog ikke på klippefast historisk grund.
Uden at sige det direkte, så mere end antyder Covell med sit diagram (og i sin

omtale af Shinju-ans dagligdag i bogen
Zen at Daitoku-ji), at successionen er
fortsat i Shinju-ans række af abbeder som
en ubrudt række af fuldbyrdede satori.
Dette er dog slet ikke givet, og den nuværende abbed, Yamada Sobin, har mig
bekendt aldrig blot antydet, at det forholder sig sådan.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, pp. 287-88.
124 Ikkyus barndomsnavn var Sengikumaru.
Som 5-årig, da han kom til Ankoku-ji, gav
Shogai Zenkan, Ikkyus første lærer, ham
navnet Shuken.
Nishibe, B.: „Zen Monks and the Formation of the Way of Tea“ in Chanoyu Quarterly 28 1981, p. 21.
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, p. 73.
125 Stevens, J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 28.
126 Ibid., p. 47.
127 Ibid., p. 19.
128 Berg, S.: Crow with No Mouth. Ikkyu,
15th Century Zen Master, Copper Canyon
Press, Port Townsend,Washington 1989,
p. 62.
Berg er selv digter og kalder sine oversættelser af Ikkyu-digte for „versioner.“ Hans
gendigtninger bryder helt Ikkyus struktur,
men opbygger en ny, hvori delene føjes
sammen til en helhed, hvor man kommer
helt ind under huden på Ikkyu som menneske og zen-mand. Berg lader Ikkyu fremstå inciterende og stærkt vedkommende.
Når jeg trods den intense indlevelse og
det umiddelbart nærværende sprogbrug
ikke i større udstrækning har brugt Bergs
gendigtninger, hænger det sammen med,

at det er yderst vanskeligt at skære sekvenser ud af Bergs tekst.
129 Ud over digtsamlingen Kyounshu (se note 117) findes en anden hovedkilde om
Ikkyus levned, Tokai Ikkyu Osho nempu,
ofte blot kaldet Ikkyu nempu. Den optegner år for år Ikkyus mere formelle,
religiøse liv og levned.
Ikkyu nempu tilskrives Bokusai (145192), der i Ikkyus sidste år var leder af det
lille samfund af Ikkyu-disciple ved Shuonan i Takagi og fra 1491 var Shinju-ans første abbed. Bokusai var også en dygtig maler (se note 105 og ill. pp. 272 og 405), og
selvom man ikke ved så meget om hans
kunstneriske virke, så menes han at have
skåret Ikkyu-figuren i Shuon-an, ligesom
han synes at have været involveret i samarbejder med keramikere. Se note 378.
Ikkyu nempu findes oversat i sin fulde
længde som kapitel 2 i:
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 62-117.
130 Ikkyu var på det tidspunkt 39 år. Ikkyu
nempu-oversættelsen stammer her fra:
Arntzen, S.: Ikkyu and The Crazy Cloud
Anthology. A Zen Poet of Medieval Japan,
University of Tokyo Press, Japan 1986, p.
22.
131 Olson, C.: „The Zen Clown Ikkyu. A Crosscultural Study of a Symbol of Disorder“ in
Journal of Dharma 13 1988, p. 162.
132 I Tokugawa-tiden opstod en lang række
Ikkyu-historier, og Ikkyu optræder stadig
idag som tegneseriehelt og myte.
Det er dog kun en brøkdel af disse fortællinger, der har historisk belæg i noget
eksisterende kildemateriale. Men historierne fortæller meget om Edo-tidens indestængte frihedsdrømme - mennesker forstod stadig mere af den situation, de var

