
De 5 (6) Buddhorna i Samsara – livshjulet

Bilder av livshjulet visar 5 (6) Buddha gestalter i de 5 (6) världarna, en bild av varje värld. Enligt 
Vajrayana/Tatras lära och tradition är de här Buddhorna alla manifestationer av Bodhisattva  
Avaloktishvara ,som förkroppsliga barmhärtigheten och medkänslans aspekt av 
upplysningen/Nirvana. Man lär ut ungefär samma sak i Tibet. även i Kina och Japan

Var och en av de 5 (6) Buddhorna, de sex manifestera (visar ,ger uttryck för) av Avalokiteshvara 
,håller något i sin hand. Detta specifika föremål är något som varelserna i den värld han (eller hon 
uppträder).Det kan också visa på nästa steg som personen behöver ta som de befinner sig i ett 
särskilt eller utmärkande sinnes tillstånd.

Gudarnas Värld.

I Gudarnas värld finns en Vit Buddha. Det föremål han håller i handen är en luta (ett sträng 
instrument) där han spelar obeständighetens melodi.Buddha påminner oss om att allt är 
föränderligt ,allt är ostadigt och att man skall inse att livet är flyktigt. Därför spelar den vita Buddha 
detta sträng instrumentet.

Den påminner oss om. Att när vi befinner oss i ett estetiskt tillstånd med mycket njutning och där allt 
är som ett Guda tillstånd,skall vi komma ihåg att inget av det består .Vi behöver påminna oss om att 
sådana estetiska glädjeämnen hur stora de än är ,inte skall förväxlas med den högsta glädjen som är 
Nirvana.

Även om allt tycks gå oss väl,vi är friska ,rika ,lyckliga ,nöjda tillfreds så har vi ännu inte nått 
Nirvana. Så när vi är i detta tillstånd. Så är det själva verket mycket långt borta ifrån våra sinnen. 
Vi kanske utvecklar en inställning som är ungefär. Vem bryr sig ? Varför skall man intressera sig 
osv……….man bli likgiltig, oberörd av detta ämne, när man nu har det så bra.



Om vi är lyckliga hela tiden, alltid får vår vilja igenom, aldrig har några problem, då tenderar vi bli 
självgoda ,nöjda, belåtna till och med tanklösa och oförsiktiga och även likgiltiga. Vi tenderar att 
glömma bort att vi är dödliga, att livet är kort och tiden dyrbar.

Obeständighetens melodi som den vita Buddha spelar upp. Förmedlar obeständighetens budskap 
.Men han gör inte detta på ett filosofiskt ,religiöst eller intellektuellt sätt utan ett artistiskt. Man kan 
se det i filmen.Little Buddha där Keanu Reeves spelar huvudrollen där han spelar den historiske 
Buddha.

I Asuras (maktlystna demonernas värld)

I de maktlystna demonernas värld (onda andar ,djävul) finns en Grön Buddha som svingar ett 
brinnande svärd .Det är den transcendentala visdomens svärd. Det innebär att när vi är tävlingslystna 
och aggressiva och stridslystna. Det är då vi skall utveckla intellektuell insikt om sanningen och om 
verkligheten som den egentligen är 

.Den -Asuras liknande människan, titanen, gudarnas fiende, domineras av hat och bitterhet .Hatet är 
enligt Buddhistisk tradition besläktad med visdom .Om man bär på mängder av ilska och hat, hur 
underligt än kan låta ,ganska lätt utveckla visdom. men då måste man gå den Buddhistiska vägen 
som är de 4:a ädla sanningarna. För att övervinna hatet och ersätta det med kärlek.

Det verkar som om denna energi som finns i hatet kan ledas in i rent intellektuella bannor och 
användas för att upptäcka och inse sanningen som man gör i tillämpad meditation.

 Den Asuras liknande människan kan inte bara slås med Gudarna utan på så sätt och vis bekämpa 
och övervinna sin egen okunnighet,hat och begär. När de gör detta ,så blir det mer effektivt än andra 
människor ,som det kanske lättare kan umgås med när de har insett vad hatet kan ställa till med och 
vilket lidande det innebär för en själv och andra.

Manjusri avbildas som en manlig Bodhisattva som svingar ett flammande svärd i sin högra hand 
som repsentera förverkligandet av transcendental visdom som skär ner okunnigheten och all form av 
dualism. Skriften stöds av lotus som han håller i sin vänstra hand som är Prajnaparamita suttan som 
föreställer hans uppnående av yttersta insikten från blommande av visdom. 

I Pretas – de hungriga spöken

I pretas, de hungriga spökenas värld,uppträder en Röd Buddha. Han överöser de hungriga spöken 
med mat och dryck som faktiskt mättar dem.Det betyder att när vi befinner oss i ett tillstånd av 
neurotiskt (psykisk störning, psykisk påfrestning) begär/längtan, är nästa steg att vi skall bli 
objektiva (sakliga ,verklighets förankrad) vilket innebär att vi återvänder till nuet och försöker se det 
som det är .Med andra ord utveckla medveten närvaro.

Vi måste se vad det åtrådda föremålet i själva verket kan ge oss och vad det inte kan ge oss. Vi måste 
försöka tänka efter vad det i själva verket om detta behov kan tillfredsställa oss. Vi måste se vad 



behovet bottnar i. Slutligen måste vi tillfredställa behovet på ett adekvat (riktigt, korrekt) sätt eller 
helt enkelt omvandla begäret.

I de plågade varelsernas värld finns en Rökfärgad Buddha som erbjuder och förser alla i helvetet 
med Amrita ,nektar eller ambrosia (som betyder odödlighet).Detta har två innebörder, vilka något 
motsäger varandra. Det ena lite djupare än det andra.

Den mindre djupsinniga innebörden är att vi i ett tillstånd av intensivt lidande, i synnerhet mentalt 
,som nästa steg helt enkelt försöker få lidandet att upphöra eller att avta. Vi behöver få en möjlighet 
att slippa lidandet och kunna koppla av.

För många är detta det bästa de kan göra under gällande omständigheter. När man befinner sig i ett 
tillstånd av intensivt psykiskt lidande är ofta det enda man kan tänka på att slippa ifrån det.

Den djupare innebörden som är bättre och mer utmanande, är förknippad med ordet Amrita .Amrita  
betyder odödlighet. Men också i många Buddhistiska skrifter (Drubchens till exempel som finns 
inom den Tibetanska Buddhism) som en synonym för Nirvana. Nirvana omnämns ofta som 
Amritapada (pali Amatapada) det odödliga tillståndet,det eviga tillståndet ,Ambrosia tillståndet.
Den rökfärgade Buddha ger varelserna i helvetet inte bara Ambrosia utan Nirvana. Det innebär att 
när vi befinner oss i ett tillstånd av intensivt lidande är nästa steg bara Nirvana.Det är som om det 
inte finns något annat kvar för oss att göra mot lidandet än att gå raka vägen till Nirvana.

Inget annat hopp finns för oss. Alla världsliga utvägar har raserats .Det verkar alltså finnas ett 
samband mellan intensivt mentalt/psykiskt lidande och mottaglig för högre andlig kunskap.

 I djurens värld – tiryakyoni

 I djurens värld finns en Blå Buddha. Han visar upp en bok för djuren.Detta tillstånd repsentera ett 
form av barbari ,ett tillstånd av mörker, råhet och okunnighet, ibland så brukar man kalla detta 
tillstånd för ociviliserad tillstånd eftersom det inte finns någon kultur.

Detta tillstånd som repsenteras av djuren är nästa steg som vi skall taga för att bli civiliserade och 
upplysta. Vi skall stifta bekantskap med konst, vetenskap och människosläktets  kulturella liv 
eftersom det har ett förfinande inflytande. Det kan vara svårt att gå direkt från barbari och mental 
okunskap/brutalitet in i det andliga och upplysta livet.

Historien visar att Buddhismen i Syd Ostasien alltid varit en kultur bärande faktor. Den förde med 
sig inte enbart med sig den Buddhistiska kulturen och läran över hela Asien, utan även den högre 
Indiska kulturens tankegods.

Av det alldeles bestämda andliga skälet att den sekulariserade humanistiska kulturen utgjorde en 
grund för andligt liv. Det är också orsaken till att det i Mahayana texter ofta framhålls att 
Bodhisattvan ,den idealiska buddhisten, bör vara väl bevandrad i humaniora (människo kärlek 
,förståelse) och vetenskap.

Inom Theravada Buddhism så framställs Arhat idealet som den idealiske Buddhisten och den som då 
blir munkar eller nunnor har ofta en djup förståelse av medkänsla och människo kärlek och många 



av dem ,framför allt Nunnorna bruka ha en mycket hög utbildning inom  religion ,vetenskap och 
psykologi………….den uppfattning fick jag när jag besökte Ven.Dhammanada Bhikkhuni och 
hennes kloster utanför Bangkok.

En Saffransgul Buddha.

Till sist syns en Saffransgul Buddha i människornas värld. Han bär på en tiggarskål och en stav 
med tre ringar,den religiöse tiggarens insignier, det är ett värdighets tecken .Det är fel att säga att 
munkarna/nunnorna tigger mat. Vi lekmän har en stor förmån att kunna ge (Dana) och det kan vara 
början till att släppa taget om oss själva………….samtidigt så hjälper vi till att Sanghan/kloster 
väsendet består.

Att bli munk eller nunna rankas som något mycket högt idet Thailändska samhället och man ser 
dem ofta i det Thailändska samhället. Det innebär att när vi befinner oss i detta tillstånd (eller har fått 
denna kallelse) så är vårt nästa steg att lämna allt och leva i ett kloster .För där kan man ägna oss 
helhjärtat åt vår andliga utveckling. När vi en gång nått det mänskliga tillståndet (eller kallelse),bör 
det vara vårt största intresse i livet.
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