
En minnes ceremoni för Tsunamikatastrofen
(Den 26 December.2006)

Detta hade hänt den 26 december 2004. När jag två år senare hade äran att hålla en minnesceremoni 
för offren nere i Drottning torget i Malmö .En som också uppträde där var den kända sångerskan 
Nilla Nielsen Jag fick två CD skivor av henne – Singeln Himmelen måste saknat sin ängel är mycket 
gripande .Ett par korta ord om henne.

Strax efter att Redemption Sky gavs ut reste hon till Thailand och skadades allvarligt i 
tsunamikatastrofen på Phi Phi Islands. Hon befann sig på stranden när tsunamin kom, skadades svårt 
och var sjuk i infektioner mer än ett år därefter. Planerad promotion och spelningar fick ställas in. 
Upplevelsen har tagit uttryck i hennes skapande. Den suggestiva låten Black Water från 
egenproducerade Shellshocked [2] (utkom 2008), är tillägnad alla saknade.

Efter tsunamin skrev Nielsen också Himmelen måste saknat sin ängel som laddats ner över 5000 
gånger och hon har framfört den vid flera minnesceremonier.225.000 människor omkom i Tsunamin 
där ibland 543 svenskar som döda eller saknade .För mer information om Tsunamin gå in på 
www.aftonbladet.se/nyheter/article

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nilla_Nielsen#cite_note-1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Shellshocked
http://sv.wikipedia.org/wiki/Phi_Phi_Islands
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tsunamikatastrofen


Detta var min minnes ceremoni.
(Den 26 december.2006)

Slå 5 gånger i gong – gongen (meditations buddhorna)

Tänd ett ljus till Buddha Amitabha (kärlekens och visdomens ljus) och
Säg tre gånger Om Amitabha Rhih 3 gånger och Namu Amida Butsu 3 ggr.

Recitera de 3 första verserna av Puja-häfte för Buddhistisk andakt och meditation (AMM)

Tänd ett ljus för Buddha Maitreya (som är symbol för kärleken) och säg följande.

Detta ljus är kärlekens ljus .Detta ljus är symbolen för varma känslor för allt levande och även för de 
som har gott bort .Detta ljus är även Maitreyas ljus, den kommande Buddha som genomtränger allt 
och där vi kan känna samhörighet med allt levande och även de som inte finns hos oss längre.

Alla våra systrar och bröder ,alla levande varelser de som är här och de som inte längre är här hos 
oss längre ,till dem är ljuset tillägnad.

Må det universella ljuset ,Buddhas/Guds ljus tändas inom oss .Må vi bli inspirerad av Buddha 
Maitreyas kärlek .Må vi kunna förverkliga Buddhas/Guds kärlek i vårt dagliga liv och att vi kan 
övervinna lidandet så att vi kan tjäna våra medmänniskor och allt annat liv ,även de som har gott 
bort.

Säg Mantrat.

Oh Maitri,Maitri Mahamaitri Aparamitayr Maitri Maitri Tathagataye Svaha.

Det betyder Kärlek, kärlek ,den stora kärleken ,allt övervinnande kärlek, en som gått sålunda eller 
en som kommit sålunda (en av Buddhas många namn. När han hade nått Nibbana) Lys upp.

Säg Mantrat.

Om vajra Dhupa Ah Hum Svaha.

Vi offrar rökelse till Buddha ,rökelse som fyller luften med väldoft. Det fullkomliga livets väldoft 
som är fylld av kärlek och visdom. Intensivare än rökelsen så sprider sig kärleken runtom i alla 
världens hörn…
………….Allt är stilla. Jag är här och du är med mig .Jag känner mig trygg under ditt beskydd .Jag 
vet nu att mitt liv kan utvecklas stadigt till det bättre eftersom du .Alltid kommer att finnas hos mig.

Om vajra Dhipa Ah Hum Svaha.

Vi offrar ljus till Buddha ,till honom som är det universella ljuset .Från hans stora ljus som är fylld 
av visdom och kärlek tänder vi ett mindre ljus inom oss och känner ett med Buddha/Gud och det 
hela universum. Vi känner harmoni/balans med allt och därmed upplysningens och Nirvanas ljus 
inom oss och som lyser upp i våra hjärtan.



Om Vajra Puspa Ah Hum Svaha

Vi offrar blommor till Buddha ,blommor som idag är fräscha och vackert blommande, blommor som 
imorgon eller nästa vecka kommer att vissna och dö. Även våra kroppar ,såsom blommorna kommer 
att sönderfalla. Men egentligen finns ingen död .Eftersom Buddhas lära är evig, för den står över 
tid ,rum och materia. Så vi är också eviga varelser.

Livet är en process, som utvecklas och förändras. Vi måste lära oss att dö ,förstår vi döden så förstår 
vi livet .För den som har lärt sig att leva har lärt sig att dö. Allt är ett, du är ett med universumet.

Tag fram klockan/Ghanta och Dorjen som i AMM och säg följande.
Ram Jam Kam – 3 gånger.
Dopa Dorjen i vatten och säg ut välsignelsen.
Sarva Magalan i de 4:a olika riktningarna.

Säg sedan.

Må de 4:a upphöjda tillstånden utgå från denna bön.
Må kärlek ,medlidande ,medglädje och balans fritt från egots begränsningar utgå från dena bön.
Tag emot denna välsignelser (Buddhas/Guds Välsignelser)
Tag emot Buddha/Guds beskydd och barmhärtighet.

Innan Meditationen (hålla ett 
tal om livet

Berätta hur svårt det kan vara 
att säga adjö till dem man 
håller kärt. 

Att vi måste lära oss att släppa 
taget ,men ändå behålla det 
som gav oss så mycket lycka. 
Att inse att det inte finns 
någon död.

 Allt är bara processer (och därmed rörelser och energier).Att vi alla måste gå tillbaka till vårt 
ursprung .Där ett nytt liv kommer att blomma upp precis som en blomma när den blommar ut all sin 
glädje och prakt.

Läs upp på svenska de 3 verserna av Tini Lakkhanani (livets tre kännetecken)



En stund meditation (omkring 5 min)

Efter meditationen säg de 5 Mudra (rörelserna) – Mantras.

Om,Hum,Tram,Rhih,Ah.

Avsluta meditationen/Bönen

Lyssna, Buddha/Gud är inte långt från någon enda av oss.
Ty i Buddha/Gud är det vi lever ,rör och är till.
I Buddha/Gud ,är det som vi har vårt ursprung

Osynligt ,ingen hand förmår fånga det.
Orörbart och ändå .Överallt rörs man av det.
Vad är det då ? O, Under – vad är det inte namnlöst ?

Dåraktigt försökte jag gripa det.
Jag slöt handen, trodde att jag höll det fast.
Men det flydde ,kunde inte behållas.
Full av förtvivlan så lossnade jag mitt grepp.
Då i min öppna hand såg jag det igen.
Outsägbara under !
Outsägbara mysterium !

Varför oroar vi oss i onödan ?
Varför vandrar vi då alla vilse ?

Avsluta om det är möjligt med. Att dela ut offergåvor till deltagarna.

Malmö 23 December 2006.

Sammanställd av.

Rev.Dhammamitra (Karunavajra) Kröhnert.
Som är repsentant och Ordens medlem av Arya Maitreya Mandala Orden – Vajrayana Sangha.
Grundad av Lama  Anagarika Govinda.

För mer information.
Ring 070-6402298 eller 040-220967.

Min hemsida är  www.buddhisminfo.se

http://www.buddhisminfo.se/


Källor som jag har använt.

Puja häftet – Recitations texter för Buddhistisk andakt och meditation.
Johannes Kyrkan – recitations text.

Efterord..

En dag i november månad 2006 så kom det två repsentanter 
från Röda korset som undrade om jag ville vara med och 
leda en Buddhistisk ceremoni för offren i Tsunamin. 

Jag tackade ja och kände mig mycket hedrad .Jag har 
uppgraderad och granskat vad jag skrev ner då 2006 och 
ändrat lite i texten.Har bara lagt till ett par bilder och inte 
gjort några större förändringar.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 9 oktober 2012.


