
Avalokitesvara.

Avalokitesvara betyder ungefär. Herren som ser ner med medlidande eller den som tar skriken/ropen 
på allvar. Han är den Bodhisattva som förkroppsligar medkänsla/barmhärtighet för alla Buddhor 
Han/hon är en av de allmänt vördade Bodhisattvan  i den allmänna Mahayana - buddhism samt 
inofficiellt Theravada buddhism.

Källa www.wikipeida.org

Varje gång jag har satt mig vid mitt altare så har jag en bild framför mig av Avaloktisvara som har 
fyra händer vid sidorna och två händer framför sig bedjande och en massa huvuden. Jag måste 
erkänna att jag inte den vackra bilden av Avalokitesvara .Däremot så visste jag att den var sinnesbild 
för medkänsla/barmhärtighet.

Den är också sinnesbild som är förkroppsligad i Manjusri (den transcendenta visdomen).Man kan 
också säga att Avalokitesvara förkroppsliga sinnesbilden av Amitabha. Mantrat Om mani padme 
hum är tillskriven Avaloktisvara.

Som jag skrev innan så visste jag inte så mycket om den bilden (och den har jag tyvärr ej kvar 
längre, den skänkte jag bort när Theravada/Thailand tog över mitt liv) innan jag var tvungen att 
skriva och förklara vad bilden betydde som min andre lärare Rev.Bodhivajra gav mig som hemläxa, 
när vi träffades i Rosenborg/Hamburg – augusti 2000.

Jag skall nu försöka förklara bilden (som jag hade då).

http://www.wikipeida.org/


På den vänstra sidan överst i den ena handen så håller hon en lotusblomma .Den skall symbolisera 
människans upplysning ur mörkret. Den tillhör näckrosväxterna som finns och växer i dyn så reser 
den sig vackert och majestätisk mot himlen. Människans väg till upplysning och utveckling .Man 
kan också säga att den är en symbol att man från dyn (okunnighet) blommar upp i vattnet och stiger 
upp till insikter och visdom.

Sen ser vi en båge med en pil, som symboliserar att pilen och bågen ,är en symbol att vägen 
och målet är ett och när bågen är i balans (,inte för hårt eller för dåligt spänt) så kan man nå sitt mål 
med 100 procent träffsäkerhet.

Längst ner så ser vi en vattenkanna (Amrita) vars sinnesbild är att det inte finns någon död .Amrita  
spelar en viktig roll inom Vajrayana buddhism som en sakramental dryck som konsumeras i början 
av alla ritualer (t.ex abhisheka,ganachra ,homa).I den tibetanska traditionen är Amrita som görs 
under drubchen (en form av meditation i den tibetanska buddhism som varar i 10 dagar) – där man 
har långa ceremonier och där många höga lamor brukar i form av små mörkbruna korn som tas med 
vatten, eller i lösta i mycket svaga lösningar av alkohol och det sägs förbättra den fysiska och 
andliga välbefinnande.

Kinesisk och även japansk buddhism beskriver Amrita som välsignat vatten,mat eller andra 
förbruknings objekt framställs genom meriter och att man skandera mantras.

Inom AMM så fick jag lära mig att. Vatten kannan är en påminnelse om att utan vatten skulle vi dö. 
Vattenkannan uppmanar oss också för ett moralisk/etiskt liv så att vi kan övervinna, hat egoismen 
och okunnighet.Så att vi kan övervinna de 6 eller 10 paramitas så att vi på så sätt kan komma över 
till den andra sidan.

När det gäller den högra sidan så kan vi längst ner se att en hand är öppen och det är en symbol för 
att ge, att ge en gåva ,att ge vänlighet och kärlek. Det är där som vår meditation är inriktad på så att 
vi själva kan bli som bodhisattvan – Ratnasambhava

Lite högre upp ser vi ett Buddhas hjul/dharman hjulet vars symbol är Buddhas lära och den 
universella lagen om orsak och verkan. Det är också en sinnesbild att vi skall lära oss Dharman så 
att vi kan tillämpa den i vårt dagliga liv. Det är något som skall förverkligas.

Högst upp på den ena handen. Så kan vi se ett radband med 108 kulor .Som visar oss ,att det är där 
vi skall meditera och lära oss olika mantras och koncentrations övningar .Radband eller Mala ,är 
böne eller radband som använts genom att upprepa böner ,ramsor eller mantras och för att underlätta 
meditationen.

Radbandet/malan består av 108 kulor och det sägs repsentera följande formel 6x3x2x3 = 108.Det 
skulle betyda människans 6 olika sinnen (syn ,hörsel ,lukt ,smak ,känsel och tanke).3 = det 
förgångna ,nutid och framtid. Hjärtats/sinnets olika tillstånd = tankar eller avsikter,är de rena eller 
orena. är de fyllda av kärlek eller hat……och sen 3 = motstridiga känslo tillstånd eller klesha som 
gilla, ogilla och likgiltighet.



Nu har vi kommit till mitten, där händerna framför hjärtat format händerna så att det blir ett mani-
padma-mudra som skall betyda de fyra Brahma Viharas .Man kan också associera den till att vi har 
hittat något mycket dyrbart, en juvel (mani) eller en önskejuvelen (Cintamani) som också kan vara 
en symbol för den vises sten, vars symbol är den transcendentala  visdomen och kärlek till allt 
levande.

Ovanför Avaloktisvara huvud så kan vi se ett huvud av Amitabha som är den andlige fadern av 
Avaloktisvara. Amitabha betyder många saker. Amitabha är också det gränslösa ljuset. Vi ser också 
ett ansikte av Mara som är en symbol för samsara (födelse ,död och återfödelse).Det hemska 
ansiktet kan man tyda så, att vi uppmanas att öva oss för medkänsla/barmhärtighet så att vi kan 
övervinna roten till lidandet. Som är hat ,begär och okunnighet och en dag kanske uppnå Nirvana.

Det finns säkert mycket mera att tillägga, men min kunskap räcker inte till just nu, det får bli en 
senare uppgift.

Källor som jag har använt.
Lama Govinda – Grundlagen Tibetischer Mystik.
Lama Govinda – Tankar om Buddhismen.
Lama Govinda – Lebendiger Buddhismus.
Puja häftet från AMM
Raimond Lindhorst – Darstellung des Buddha.
Sante Paroma – Bortom alla begrepp.
Shantideva – En Bodgisattvas liv.
Knut A Jackobsen – Buddhismen.
Das lexikon des Budhismus.
Puja – skrift av den Västerländska ordens vänner.
Advayavajra – Zur symbolik des Bodhisattva.

Denna avhandling är tillägnad mina två lärare Ven .Dharmavajra (Detlef Schultze) och Rev 
Bodhivajra (Rolf Kiltz) som såg till att jag skulle bli ordensmedlem en dag (bli präst och lärare) 
inom AMM………….sen får vi inte heller glömma mina två inspiratörer som är Achala (Dagmar) 
och Ven Vajraprabha (Rose Kasper) som var ordens sekreterare från 1993 – 2004.

Upasaka Dhammamitra.
Malmö 19 januari.2001.

Dietmar Dh Kröhnert.
Den 3.e april så uppgraderade  och granskade vad jag 
hade skrivit för 11 år sedan. Jag har bara gjort 
ett par mindre förändringar i texten ,men annars är 
allt som det var innan .Jag var tvungen att skriva en 
avhandling/uppsats om detta ämne om jag ville bli en 
lärare/präst inom AMM:s tradition .Som jag blev 
2004 i Rosenborg utanför Hamburg……….och jag 
blev Rev Karunavajra.


