
Meditations Buddhor enligt Vajrayana /Tantra)
(enligt Arya Maiterya Mandala Orden)

Buddha Akshobya (Öster när Solen går upp)

Handflatan inåt = titta sig själv i spegeln = spegelliknande visdomen som betyder när alla tankar 
ligger stilla .Det kan också betyda här och nu, närvarande tiden, i denna stund. = Speglande 
visdomen….Jag tar jorden som mitt vittne (Bhumisparsa)

Akshobya betyder här och nu, det är även symbol för fasthet och stabilitet, betyder också den 
orubblige…..se situationen som den är. Ibland så håller han en Dorje (vajra) i sin hand .Som är en 
symbol för renhet, oförstörbarhet….något som är varaktigt, evigt, Han är också symbol för att stå 
över all form av förgängligt och naturlagarna……

Mantrat är HUM = det man förverkligar. (omsätter teori i praktiken) HUM kan också betyda hjärtat 
som alstrar grönt ljus ,fyller hela vår varelse och rummet…..genom tränger sjukdom och lidande.

Element är Jord och ibland vatten.

Blå är hans färg som är symbol för oändlighet som är förbunden med universum eller världsalltet.



Rathnasambhava (solen går upp i söder)

Handflatan utåt = symbol för att dela med sig av sin Kärlek/Kunskap. Han brukar hålla en Juvel 
(Cintamani) som symboliserar att alla önskningar blir uppfyllda. Rathnasambhava lindrar inte bara 
materiel nöd och elände han skänker till allt liv oändlig kärlek……..Solen skiner på alla = Likhetens 
visdom…….Den beskyddande Buddha (Vara)

Mantrat är Tram = skänker, ger kan också betyda beskyddande, hjälpa, understödja ,uppmuntra…..

Element är  vatten ibland jord = som betyder känslor/intryck.(Våra känslor för lust och olust)

Gul är hans färg……Solen skiner på alla, ge kärlek till alla .Som är de 4:a Brahma Viharas och 
som innebär oändlig kärlek…..oändlig medlidande….oändlig medglädje/uppskattning…..och 
jämnmod – frihet från egot begränsningar.

Amithaba (Solnedgången går ner i väst)

Handflatorna i meditationsställning. Amithaba är det oändliga ljuset….det gränslösa ljuset. Han 
symboliserar också medkänsla och visdom…….även den intuitiva sanningen. Intuitionen den 
omedelbara sanningen, det omedelbart uppfattande……känslighet det är Amithaba. (Dhyana) 
mediterande, försjunkandet……

Amithaba kulten är mycket utbred i Kina och Japan. Där han har bildat en skola som heter Det Rena 
landets skola grundat av Kinesen Hui-yuan år 402 efter Kristus. Där man ber honom som vi i de 
kristliga länderna ber till Gud. Alltså man räknar med en yttre kraft.(Tariki)

Mantrat är HRIH = Upplyst tillstånd.

Element är elden .Elden inom dig skall stiga upp. Värmen = vänligheten ,känslan, 
hjärtligheten…..den inre glöden där skall dela med dig av din visdom och medkänsla till allt 
levande.. Det skall vara en balans mellan visdom och kärlek., i vårt dagliga liv. Amithaba är symbol 
för vårt dagliga medvetandet.(det vill säga våra sinnesintryck och de återspeglingar av verkligheten 
som dessa skapar i vårt inre)

Röd är hans färg. Som är symbol för den särskiljande visdomen. Livets enhet måste vi kunna se. 
Men också skillnaden. Nedåt gående solen. Dagens arbete är slut .Man börjar meditera och be till 
Amithaba eller någon annan Buddha…..



Amoghasidhi (Natten,kvällen – Norden)

Handflatan är Handen utåtriktade. Han är symbol för att inte vara rädd eller att visa rädsla. Kan 
också betyda att man inte är rädd för det förgångna ,nuet eller framtiden. Han är också symbol för att 
han uppnår sina mål…..fulländning….Det kan också betyda att man vill stoppa allt 
lidande .Amoghasidhi repsentera den praktiska visdomen. Han agerar utan fruktan är hans 
kännetecken till gagn för allt levande, avvärjer alla hinder…Nattens timmar mellan 24:00 0ch 01 är 
hans bästa tid för meditation….Handen utåt betyder också Lugnande ,rogivande…..(Abhaya)

Amoghasidhi håller ibland ett svärd (Samurajernas Buddha) eller en Dubbelvajra (Vishvavajra) i 
den vänstra handen.

Mantrat är AH = kan betyda tomhet eller lugnande, rogivande……det kan också betyda 
Kommunikation….överlämnandet…..sanning och kreativitet.

Element är luft…..vind/luften är hans element .Luften genomtränger allt. Utan luft så dör vi. Vinden 
skall omskaka dit hat ,egoismen och okunnighet….så att vindens rörelser leder till en förändring. 
Där hat blir kärlek, där egoismen förvandlas till generositet och där okunskap blir till insikter och 
visdom.

Grönt, ibland mörk blott är hans färg. Amoghasidhi står också symbol för vilja, drivkrafter 
,begär…….. Det undermedvetna eller våra drivkrafter (det vill säga vårt begär ,våra sinnesrörelser 
och vår vilja som tillsammans utlöser våra handlingar (Karma)

Vairocana(( Mitten)

Handflatorna håller 2 händer i en cirkel som betyder att man startar läran, kan också betyda att man 
undervisa….(Dharmacakra) .Han är en symbol för den universella sanningen ,den högsta 
upplysningen (eller läran).Buddhas hjul, den ädla åtta faldiga väggen. Han symboliserar kosmiskt 
medvetandet, alltså den översinnliga Buddha visdomen……..Den fulländade visdomen .fulländad 
upplysningen…….det absoluta, det fullkomliga att vara identisk med det universella …..ibland så 
håller kan en hand i en Cirkel (Vitarka) där Buddha försöker bevisa eller fastslå att så fungera den 
Ädla åtta faldiga vägen och man går den vägen Men för att gå den vägen måste man förstå de 4:a 
ädla sanningarna…….

Mantrat är OM = det universella, det oändliga eller Dharmakaya……

Element är eter det översinnliga, det transcendentala. det luftiga……som genomtränger allt, ens 
Buddha natur…….insikter och förening…..med det universella.



Vit eller Blå är hans färg. Som är symbol för renhet, klarhet…..Det medvetna, det man har insikt och 
visdom om ,man har lämnat alla begrepp och idéer. Man är klar och medveten om vad upplysningen 
är.

Källor som jag har använt
Lama Govinda – Grundlagen Tiebetischer Mystik.
Lama Govinda – Lebendiger Buddhismus.
Lama Govinda – Tankar om Buddhismen.
Antecknar från Ven Dharmavajras undervisning om detta 
ämne

Fellingsbro 15 – 23 maj.2004 då min lärare 
Ven.Dharmavajra hade en reatret där.När jag skrev dessa 
anteckningar var jag en Upasaka Dhammamitra.

Sammanställd av  Rev Dhammamitra (karunavajra) 
Kröhnert hösten 2004 i Malmö och Rosenborg/Hamburg. 
När jag skrev klart detta hösten 2004 då var jag Ordens 
medlem i AMM.

Dietmar Dh Kröhnert
Den 11 april 2012 så uppgraderade och granskade jag detta material som jag skrev för 7 år sedan 
.Jag har bara gjort ett par mindre förändringar i texten, men annars är allt som det var innan.Jag hade 
påbörjat med detta material uppe i Fellingsbro och det blev klart efter det att jag hade blivit ordens 
medlem i AMM hösten 2004 i Rosenborg utanför Hamburg.
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