
Tantrisk Buddhism – allmän information.

Den tantriska buddhismen uppstod i Indien på 400 talet e.Kr .Den är en del av Mahayana ,känd 
också som Vajrayana (sanskit: Vajra = diamant),diamant farkosten ,eller mantryana ,mantras 
farkost. Diamanten är genom sin genomskinlighet och klarhet en symbol för tomheten ,den yttersta 
odelbara verkligheten :alla ting är ett och världens mångfald är en illusion.

Tantrisk buddhism är en esoterisk väg ,en väg för de invigda. Buddha ska ha lärt ut läran till några 
få, som i sin tur förde den vidare till sina lärjungar. När jag själv sysslade med Tantra så trodde jag 
på denna filosofin, men efter det att jag har bytt inriktning, så delar jag inte längre denna syn.

Intresset är fokuserat på kosmologin och sexuell symbolik. Man använder också Mantra ,mandala 
och olika visualiserings metoder. Visualiserings metoder motsvarar på många sätt hinduismens 
Istadevata, den utvalda Guden en person tillber eller mediterar över framför andra.

Man ser likheter mellan kroppen och kosmos. Vissa yogier använder sig av sexuella aktiviteter i 
religionsutövningen (inom AMM gjorde vi det inte),men för att Tantrismen skulle bli en del av 
klosterrörelsen fick de sexuella ritualerna efterhand enbart en symbolisk innebörd.

Kvinnor och män sägs ha både kvinnlig och manlig energi .Kroppens vänstra sida betraktas som 
kvinnligt och den högra som manlig. Målet är att de båda energierna skall förenas. I ritualen 
symboliseras den kvinnliga av en klockan (Ghanta) som hålls i vänster hand och det manliga av en 
spira(Vajra) som hålls i höger hand.



Genom att föra dessa genom luften i bestämda rörelsemönster förenas 
energierna.Tantriska mästare utvecklade detaljerade ritualer av 
gester ,mantran ,heliga ljud, mudras (hand rörelser) och mandala och 
olika visualiserings metoder och av mästaren fick man även hemliga 
mantras som skulle skydda och hjälpa dig i livet.

En mandala är en meditations cirkel med magiska diagram av det andliga kosmos. Laman/Gurun 
inviger den mediterade i bruket av mandala (eller ett mantra).Han eller hon åkallar de nödvändiga 
gudomarna (eller bodhisattvorna).Genom att koncentrerar sig på krafterna som emanerar från 
Mandalan kan den mediterande få en upplevelser av det gudomliga (eller av sin Bodhisattvan)

Idealet i Tantrismen är varken en Arhat eller en Bodhisattva utan en Siddha,en yogi som har blivit 
fullkomlig, det vill säga har förverkligat sin kropp som Dharmakaya, det absoluta, och uppnått 
Mahasuka, den stora saligheten universums väsen. Detta skall man kunna uppnås i ett och samma 
liv, vilket står i kontrast mot den långa Bodhisattva vägen.

Fördelen med att syssla med Tantra/Vajrayana,för som jag lärde mig .Så är det den snabba vägen till 
Nirvana i detta liv och slipper den långa vägen via en massa återfödelser .Inom Theravada så kan det 
ta flera liv ,innan man kan nå Nirvana.

Utövandet av Tantrismen kräver strikt ledning av en erfaren andliga mästare (Lama/Guru) 
.Laman/Guru repsentera  kraft, och överförandet av denna kraft från Laman/Guru till eleven sågs 
som avgörande för uppvaknandet. Invigningen betyder således tillgång till Laman/Gurus kraft och 
till den hemliga delen av läran, och den var förutsättningen för att den slutliga målet skulle kunna 
uppnås.

.Själv så hade jag en i 7 år och en annan i 4:a år de 
bägge skulle leda mig så att jag kunde göra en 
Abhisheka (hemlig invigning) inom AMM, och 
därmed bli Ordens medlem .När jag sen när jag 
hade blivit medlem ,så var jag en blandning av 
präst/lärare………….det hände augusti 2004.

Lama/Gurun som han kallas i Tibet, blev nu ännu 
viktigare än någonsin tidigare i Buddhismen. 
Eftersom läran anses hemlig kan delar bara 
förmedlas genom muntlig tradering. Utövarna 
hävdar att Tantrismen bäst motsvarar Buddhas 

ursprungliga läran. Den har klosterorganisationen. Mahayanas filosofi och den Tantristiska 
Buddhismens meditations metoder .Den tibetanska buddhismen ,lamaismen, är en gren av den 
tantriska buddhismen. Tantra/vajrayana finns också i Kina och Japan fast i en annorlunda form.



Man kan läsa mer om det i www.Wikipeida.org det finns ett långt kapitel om Esoteric Buddhism. 
Men gå först in på Vajrayana .Det finns också en bra bok som heter Bland Japans vise män av Paul 
Arnold. ,som handlar om Tantra/Vajrayana i Japan.

Postklassisk Yoga (och Tantra)

Tantra (vajrayana) betyder ungefär. Att väva, kontinuum eller 
system. Det kan också betyda grund ,norm……….eller 
ränning/trådskikt i en väv. Den brukar kallas för Vajrayana som 
betyder diamantvagnen. Namnet kommer av att den använder en 
metod kallad Vajra (som betyder diamant) som i detta sammanhang 
betyder vishetens fulländning.

När man sysslar med Tantra så sysslar man med Siddhi som 
betyder från Sankrift = fullkomlig förmåga ,framgång, perfektion (att utveckla sin talang ,egenskaper 
,skicklighet osv)med andra ord man sysslar med energier.

I Tantrismen fäster man stor vikt vid övernaturliga förmågor (Siddhis) som en del av målet med 
utövningen .Tantrikan eftersträvar en kombination av uppvaknandet och njutning, och förvärvande 
av magiska förmågor är en del av uppvaknandet.

Visheten/insikten leder till kontroll över världen.Detta stämmer egentligen överens med 
beskrivningar i pali skrifterna ,men medan de magiska förmågorna har tonats ned och förbjudits i 
den tidigare Buddhismen (Theravada) erhåller de i Tantrismen ett sort värde. Detta ser man även i 
föreställningen om Tantrismens 84 Mahasiddhas, som ofta utmärks av sina magiska förmågor.

Tantrisk praktik bygger i hög grad på madhyamaka principen att Samsara (kontinuerlig existens som 
människa försöker undkomma. Det flyktiga världsalltet med fenomen som uppträder och 
försvinner ,den eviga vandringen) inte skiljer sig från Nirvana och att Nirvana inte skiljer sig från 
Samsara Detta innebär även att vad som helst kan tas i bruk för att förverkliga 
uppvaknandet/upplysningen.

Tantrismen/Vajrayana är en esoterisk skola som har haft stor betydelse för uppkomsten av 
HathaYoga och Kundaliniyoga .Enligt Tantrismen så finns det en gudomlig kraft i människan som 
ligger sovande och oaktiverad Genom att utföra särskilda rituella övningar kan man uppleva denna 
kraft inom sig själv och på så sätt nå insikt och visdom om alltings enhet..

Enligt Tantrismen så finns denna kraft i den fysiska kroppen och därmed blev kroppen fokus för de 
rituella övningarna, vilket var ett nytt fenomen i Indiens andliga historia. Tidigare generationers 
yogis. 

Jag kan ju nämna att Yoga betyder förening av, kropp, sinne och själ, och betecknar en samling och 
andliga kroppsliga tekniker som troligtvis har sitt ursprung i Indusdalen (gränsen mellan Pakistan 
och Indien) för 3500 – 2500 år sedan.

http://www.Wikipeida.org/


Tidigare generationens yogis (och meditatörer) hade inte ägnat den fysiska kroppen någon 
uppmärksamhet ,utan de mediterade för att kunna lämna kroppen och det världsliga livet bakom sig.

De rituella övningarna.

De rituella övningarna kan bestå av mantrasång (eller ljud),användningen av Yantras (meditations 
bilder) Mandala (en karta över kosmos ,som används i meditationer ,mandala betyder också, cirkel, 
omkrets) eller Mudras (handställningar) inom den tantriska traditionen uppkom teorin om Chackra 
system och Kundalinikraften.

De tidigare spåren av Hatha yoga är från 1000 talet e.kr inspirerade  av Tantrismens människo syn 
så skapades det ett system av olika kroppsställningar och andnings övningar för att nå andlig 
upplysning. En stark frisk kropp ansågs vara en förutsättning för andlig utveckling och därför kom 
kan att utveckla ett antal yogiiska tekniker för att förbättra hälsan och förlänga livet.

Kundalini yoga ansågs vara en mera avancerad form av yoga som man övergick till när man hade 
stärkt upp den fysiska kroppen genom Hatha yoga. Syftet med Kundalini yoga var att väcka 
kundalini kraften.

Kundalini kraften är en form av livs energi. Man skiljer mellan två olika former av livs energi 
Prana ,som är den dynamiska formeln och Kundalini ,som är den statiska formeln .Prana är den livs 
energin som cirkulerar i människan och universum.

Kundalini är den energin som ligger lagrad i en oanvänd i rotchackrad (Muladhara Chackra) som är 
beläget vid ryggradens slut .Kundalini är människans kreativa potential och gudomliga medvetenhet.

Chackra systemet

Chackror är energicenter som är belägna i människans subtila kropp. Varje Chackra är till olika 
kroppsdelar. körtlar och nervcentrum i den fysiska kroppen .De relaterar också till den mentala och 
känslomässiga egenskaper samt till vår grad av andlig utveckling och medvetenhet.

Enligt den yogiiska traditionen finns det många Chackror i kroppen. Enligt hinduismens så finns 7 
eller 8:a energi center i kroppen. Men inom AMM så lärde jag mig att vi hade 5 st. Chackras och i 
boken Grundlagen Tibetischer Mystik – av Lama Govinda så nämner han också, att vi hade 5 
chackras .Men sju/åtta eller fem större energicenter eller Chackror räknas som de viktigaste.

I Kundalini Yoga lägger man märke till auran ,energifältet runt kroppen ,som det åttonde (inom 
AMM det 5:e).Chackra systemet är en modell som hjälper oss att förstå hur mentala och 
känslomässiga tillstånd är kopplade till olika kroppsdelarna.



Inom Kundalini yogan får man lära sig olika andningsövningar. Av min andre lärare Rev. 
Bodivajra(Rolf Kitlz) så fick jag lära mig hur viktigt det var med andningen. Man fick också lära sig 
de fem moraliska övningarna och att försöka leva ett vegetariskt liv. Man bör även syssla med 
regelbunden meditation. Kundalini yogan är en fysik och mental/andlig träning.

Källor som jag har använt
Knut A Jackobsen – Buddhismen.
Mitt böne/Puja häfte inom AMM.
Das lexikon des Buddhismus.
Lama Govinda – Grundlagen Tibetischer Mystik.
Wiveca Hjalmarsson – Kundalini yogan.
Sören Wibeck – Religionernas Historia.
Paul Arnold – Bland Japans vise män.

Denna avhandling/uppsats tillägnar jag Ven .Asanga som då var den högste ledaren ,han ville att jag 
skulle skriva ner om Tantra Buddhism. Han godkände den (jag översatte den från svenska till tyska 
muntligen,när han förhörde mig) och därmed så skulle jag till hösten bli Ordens medlem och därmed 
få göra en hemlig invigning (Abhisheka)

Länkar som jag har använt.
www.wikepedia.org

Upasaka Dhammamitra.
Malmö våren 2004.

Den 8:e april 2012 så uppgraderade och granskade detta material som jag hade skrivit för 7 år 
sedan .Jag har bara gjort ett par mindre förändringar i texten ,men annars är allt som det var innan. 
Jag var tvungen att göra denna avhandling/uppsats om detta ämne ,om jag ville bli en lärare/präst 
inom AMM:s traditionen. Jag blev Ordens medlem hösten 2004 i Rosenborg utanför 
Hamburg……..och jag blev Rev Karunavajra.

http://www.wikepedia.org/

