
Buddhistiska symboler.

Hjulet i Theravada Buddhismen

Predikan i Benares (Samytta Nikaya  LVI.11)

När Buddha, efter sin upplysning, höll sin första predikan för de fem asketerna talade han om De 
fyra ädla sanningarna och om  Den åttafaldiga vägen och så satte den Välsignade den fulländade 
lärans hjul i rörelse.

Hjulet är också en symbol för samsara, kretsloppet för födelse, död och återfödelse.

Symbolen för Theravada-Buddhismen är ett hjul med åtta ekrar. Den ädla åttafaldiga vägen som 
garanterar att det rör sig stabilt och i balans. När någon eller några av ekrarna sviktar uppstår 
obalans, dukkha (Lidande).

Etymologiskt betyder dukkha att ha ett hål eller nav som inte passar med hjulaxeln. Hjulaxeln är 
fästad i navet. Att åka på en vagn med ett nav där hjulaxeln liksom skaver blir en bild av 
lidande/otillfredsställelse. Lidande i livet kan således liknas vid den ständiga irritationen och rädsla 
en resande känner när han eller hon färdas på ett fordon med dålig hjulaxel. Det kan gå sönder när 
som helst.

Hjulet är den vanligaste och viktigaste symbolen inom Theravada Buddhismen och symboliserar den 
ädla åttafaldiga vägen. Hjulet har åtta ekrar och varje eker i hjulet står för en viktig levnadsregel. De 
åtta är:

Rätt uppfattning (förståelse, synsätt), Rätt avsikt (beslut, tanke), Rätt tal, Rätt handling, Rätt utkomst 
(livsföring), Rätt ansträngning, Rätt uppmärksamhet och Rätt meditation (koncentration).
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Dhammacakka (Thailändsk symbol för Buddhismen)

Är en flagga som symboliserar Buddhismen i Thailand. Hjulet repsentera Buddhas lära, eller 
Dhamma-hjulet som det också kallas och är en av de äldsta kända symbolerna för Buddhismen. 
Hjulet kan ha olika antal ekrar (8,12,24 eller 31 är de vanligaste) men när de har 12 ekrar som på 
bilden så repsentera det vanligtvis den betingade samtida uppkomsten (paticcasamutpada).Som i sin 
tur är en beskrivning av hur lidandet uppstår.

Vidare så repsentera den runda formen perfektion, som i att Buddhas lära inte saknar något.
Navet står för moral/disciplin som är grunden i meditationspraktiken .Fälgen eller kanten på hjulet 
står för uppmärksamhet eller koncentration ,som håller ihop allting.

Det finns många olika varianter på denna flagga ,men den gula med ett rött hjul är en vanlig symbol i 
Thailand och för den Thailändska Buddhismen.

Buddhister tror på evig reinkarnation och att varje liv påverkas av våra gärningar i den tidiga 
existensen. Den här grundläggande filosofin som orsak och verkan  kallas Kamma och symboliseras 
av lagens hjul som man kan se på den Thailändska flaggan.

Upplysningen (Nibanna) är det enda tillstånd som befriar oss från cykeln av ständig återfödelse. 
Vägen till (Nibanna) går genom moraliskt leverne, meditation och vishet.(de tre stöttepelarna).

Att efterleva särskilda regler ,som att visa tolerans och att tillämpa icke-våld hjälper individen att 
uppnå detta mål.
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Den internationella Buddhistflaggan

Den buddhistiska flaggan skapades år 1885 av Henry Steel Olcott som en symbol för tro och fred.

Det utseende flaggan är idag accepterades så småningom i många buddhistiska länder. Under Word 
Fellowsips of Buddhist generalkonferens invigning 1950 i Sri Lanka antogs enhälligt flaggan som 
den internationella Buddhistflaggan.

Flaggan har sex färger, blå, gul, röd, vit, orange + (en för ögat osynligt) blandning av dessa färger. 
De horisontella banden symboliserar alla världens människor som lever i harmoni och de vertikala 
symboliserar evig frid

Buddhistflaggan avser att symboliserar buddhismens speciella kännetecken. De sex färgerna är de 
färger, auran som strålade ut från Buddhas kropp genast efter att han nått upplysningen under 
bodhiträdet.

Blå: den allomfattande medkänslan för alla varelser.

Gul: medelvägen som ger balans och frihet.

Röd: den välsignelse som dhamma ger.

Vit: den renhet och frihet Buddhas lära ger.

http://en.wikipedia.org/wiki/Darmacakra


Orange: den orubbliga visdom Buddhas lära ger.

Den sjätte färgen: den allmängiltiga sanningen i Buddhas lära

Källa.
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Bodhiträdet.

Pali ordet bodhi (kommer från roten av ett verb som betyder att vakna upp, att förstå),det kan också 
betyda uppvaknandet ,upplysningen, den högsta kunskapen.

Bodhiträd (Ficus religiosa) sägs vara det träd som Buddha satt under när han blev upplyst. 
Bodhiträd finns vid många buddhistiska tempel och de har enligt traditionen uppkommit av en 
stickling från det ursprungliga trädet.

Träden tillhör släktet fikusar som i sin tur tillhör familjen mullbärsväxter.

Kung Ashokas dotter Bhikkhuni Sanghamitta planterade ett bodhiträd på ön Sri Lanka när hon var 
där för att sprida det Buddhistiska budskapet. Hennes huvudsakliga uppgift där var att viga 
intresserade kvinnor till nunnor då hennes bror Bhikkhu Mahinda varit där tidigare och fått Sri 
Lankas Kung och många av hans undersåtar att konvertera. Trädet som planterades i Anuradhapura 
288 f.Kr. står kvar där och lever än idag.
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Alla Buddhor anses bli upplysta under just Bodhi - trädet. Bodhi -  trädet finns nästan alltid vi 
buddhistiska kloster i Syd Ost Asien .I Thailand är det en vanlig syn när man besöker de olika 
klostren. Man kan även köpa bodhi - blad i metall som man kan hänga upp i ett träd. När man är inne 
i ett kloster.

 Lotus blomma är en symbol för lycka i buddhismen.  Den växer i grumligt vatten, och det är denna 
miljö som ger ut blommans första och mest bokstavliga betydelse: stigande och blommar över murk 
att uppnå upplysning. 

 Den andra betydelsen, som är relaterad till den första är reningen.  Det liknar rening av den anda 
som är född i murkiness.  Den tredje betydelsen avser trofasthet.  De som arbetar för att höja sig över 
de leriga vattnet måste vara trogna anhängare. 

 Färgen bär betydelse innebörden av lotusblomman i buddhismen.  En vit lotusblomma avser renhet i 
sinnet och anden.  Om en lotusblomma är röd, hänvisat till medkänsla och kärlek.  Den blå 
lotusblomman hänvisar till sunt förnuft, det använder vishet och logik för att skapa insikt.  Den rosa 
lotusblomma representerar historia Buddha och de historiska legenderna av Buddha.  En lila 
lotusblomma talar om andlighet och mystik.  Slutligen representerar guld lotusblomma alla 
förverkligandet av alla upplysning, särskilt i Buddha. 

 Det stadium av tillväxt lotusblomman är representerar en annan fas av upplysning.  En sluten 
lotusblomma representerar tiden innan en buddhistisk anhängare fann Buddha eller upplysning.  En 
lotusblomma blommat helt och öppna representerar fullt upplysning och självkännedom. 

 Leran är en betydelse innebörden av lotusblomman i buddhismen.  Alla människor är födda i en 
värld där det lider.  Detta lidande är en viktig del av den mänskliga erfarenheten, det gör oss starkare 
och lär oss att motstå frestelsen av ondska.  När vi förvisa onda tankar från vårt sinne kan vi bryta 
sig loss från den leriga vattnet och bli ett med Buddha.  Leran visar oss vilka vi är och lär oss att 
välja rätt väg över lätt. 

 Slutligen representerar lotusblomma återfödelse, både i en bildlig och bokstavlig bemärkelse.  Den 
återfödelse kan vara en förändring av idéer, en acceptans av Buddha, där det en gång fanns ingen, 
gryningen efter en mörkaste dag, en renässans tro eller förmågan att se tidigare oförrätter.  I 
bokstavlig mening, är innebörden av lotusblomman inom buddhismen återfödelse som en



 reinkarnation, såsom i den buddhistiska religionen, när en själ lämnar denna värld i sin nuvarande 
form att återfödas i en annan. 

Lotusblomman är en symbol för andlig utveckling.Blomman växer nerifrån dyn upp till ljuset. Det är 
en vanlig symbol.Det är en vanlig symbol också inom hinduismen.

Man kan också läsa om Lotusblomman i Dhammapada  vers.58 och 59 och i Anguttara Nikaya.2-.9

Källor som jag har använt.

Religions boken om Sverige – Faktabok (2009)

Länkar som jag har använt

www.religionsfacts.com/buddhism/symbol/lots.htm
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Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 27:e augusti.2012. så sammanställde jag detta material. Det enda som är nytt är Bodhi-trädet 
och Lotus blomman .De andra tre sakerna har funnits innan på min hemsida innan.
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