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              BUDİZM’İN RİTUEL OBJELERİ 

Ayinler ve dini törenler budizmin önemli bir parçasıdır ve pratik yönünü yansıtır. 
Sadece tapınaklarla sınırlı olmayıp, çeşitli yerlerde ve koşullarda sayısız amaç için 
günlük törenler yapılmaktadır. Yıl boyunca da tanrıları yatıştırmak, yağmur 
yağdırmak, fırtınaları, hastalıkları ve ölümleri önlemek, iyi hasatlar sağlamak, 
şeytanları ve kötü ruhları kovmak ve zihnin tutkularını yok etmek için Vajra 
(Tibet'te dorje olarak da bilinir), Bell (Sanskritçe'de Ghanta ve Tibet'te dril bu 
olarak bilinir), Phurba (Hançer), Kafatası Kupası (Sanskritçe'de kapala olarak 
bilinir), Eğimli Bıçak veya Doğrayıcı (kartika – kartari) adı verilen muhtelif aletler 
kullanmak suretiyle özel ritüeller gerçekleştirilmektedir.  

Genel olarak, ritüel objelerin çeşitliliği ve kullanımları, sanatın tanımlayıcı 
unsurlarından biri olarak belirtilmektedir. Çünkü başka hiçbir kültür bu kadar 
geniş bir yelpazede bu tür aletler üretmemiştir. Büyük genişlik, yapıldıkları 
malzemeler için de geçerlidir. Bunlar arasında çeşitli metal alaşımları, değerli 
metaller, özellikle gümüş (Tibet gümüşü, kalay veya nikel içeren bakırdan oluşan 
gümüş renkli bir alaşımdır. Nepal gümüşü ise, daha çok gümüş içermektedir), 
mücevherler, ahşap ve hatta insan kemikleri bulunur. 

Vajra 

Vajra, hem yıldırım hem de elmas anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir. Aynı 

zamanda, hem yıkılmaz elmasın gücünü hem de yıldırımın dayanılmaz kuvvetini 

sembolize etmek için ritüel bir nesne olarak kullanılmaktadır. 

   

 Vajra, Budist, Jainist ve Hindu ritüellerinde kullanılan peygamber biçimindeki 

sembolden bir manevi alete dönüşümdür. Bu alet, her iki ucunda taç bulunan bir 

halkaya benzer. Hinduizm, Budizm ve Jainizm'de önemli bir ritüel öğesidir. Vajra, 

Hıristiyanlar için bir haç veya Müslümanlar için bir hilal ile aynı kült (kutsal kabul 

edilen değerler) sembolüdür.  

Vajra , büyük manevi gücün ve ruhun sağlamlığının temsilcisidir. Budizm'in üç 
ana kolundan biri olan Vajrayana'yı sembolize ediyor. Nervürlü (direnci artıran) 
küresel kafalara sahip bir sopaya benzeyen Vajra, bir elmasın niteliklerinin (saflık 
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ve yok edilemezlik) yanı sıra bir yıldırımın (karşı konulamaz enerji) özelliklerinin 
simgesidir. Ayrıca sonsuz yaratıcılığı, yetenekli etkinliği ve gücü temsil eder. 
Yogada vajrasana denen duruşun anlamı, vücudu bir elmas gibi güçlü kılmaktır. 

 

Budizm, bir rüyada yaşadığına inanan insanları bu rüyadan uyandırmaya ve kim 

olduğunu hatırlatmaya çalışır. Bu rüyadan uyanıp gerçek kimliği kazanmaya 

"aydınlanma" denir. Vajra'nın güçlü ve erkeksi gücünün, birçok Budist adanmışa, 

aydınlanma yolundaki yıkılmaz ve egemen bir iktidarı çağırmaya ilham verdiğine 

inanılmaktadır. 

Vajra, esasen aşılmaz, taşınmaz, değişmez, bölünemez ve yok edilemez 
aydınlanmayı sembolize eder. Vajra nesneleri genellikle bronzdan yapılmıştır, 
boyut olarak değişmektedir. 

Vajra, mükemmeliyet, gerçeklik, tohum veya yumurtayı sembolize eden Merkezi 

bir kürenin iki ucuna bağlanan, olmayı ve yükselişi gösteren doğum, büyüme 

gelişme ve ikili varoluşu sembolize eden lotus (nilüfer) çiçekleri ile lotusa bağlı 

kısmı yaratık veya ejder olan, gerçek, aydınlanmış zihin, eşitlik ve merhamet, iyiyi 

kötülüklerden ayırt etmek, tüm canlılara yardım etmek yani beş element olan 

toprak, su, ateş, hava ve uzaydan oluşan beş bilgeliği temsil eden ışınlardan 

müteşekkildir.  
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Çift  vajra (vishvavajra), bir haç oluşturmak için birbirine bağlı iki vajradır  Çift 

vajra fiziksel dünyanın temelini temsil eder ve aynı zamanda belirli tantrik 

tanrılarla ilişkilidir. (Budizm’de tantra, aydınlanmanın gerçekleşmesini sağlayan 

deneyimleri uyandırmak için ritüellerin, sembolizmin ve yoga pratiğinin 

kullanılmasıdır. Tantranın en yaygın pratiği, tanrının tanımlanması veya kendini 

bir tanrı olarak gerçekleştirmesidir)  

                                                                                                                                                             

 

 

Vajra, her türlü cehaleti yok eder ve kendisi yıkılmazdır. Vajra, sağ el ile tutulan 
erkek prensibinin sembolüdür ve dini törenlerde kadın prensibini sembolize ve 
bilgeliği temsil eden, sol elde tutulan çan ile birlikte kullanılır. Onların etkileşimi 
aydınlanmaya yol açar. 
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Çan ( Dril-bu – Bell : Sanskritçe : ghanta -  Çan ) 

Budist törenlerinde kullanılan geleneksel çan (zil), tantrik Budist ritüelinde en 

yaygın ve vazgeçilmez müzik aletidir. Tanrılar ve özverili lamalar (ruhani lider), 

ellerinde bu popüler sembolü taşırlar. Çanın temel bir işlevi vardır. Trompet ve 

davul tarafından yapılanlar gibi sesi hayırlı olarak kabul edilir, kötü ruhları 

uzaklaştırdığı söylenir. Kilise çanı gibi Budist el çanı, kötü ruhlara ritüelin 

gerçekleştirildiği kutsanmış alandan uzak durmaları gerektiği mesajını gönderir. 

    

 

Çan, Tantrik kutupluluğun dişi kısmıdır ve boşluğu-sınırsız açıklığı, saf bilgeliğin 

alanını ve Dharma'nın (doğa yasaları) özgürleştirici sesini sembolize eder. 

Vajra asası, Tantrik kutupluluğun erkek kısmıdır, etkili araçları ve Buddha'nın aktif 

şefkatini sembolize eder. 

Daha önce de belirtildiği gibi, ritüelde çan vajra ile eşleştirilir. Aydınlanmaya 

ulaşmak için bu iki ilkenin birleştirilmesi gerekir. Tezahürat yapılırken vajra sağ 

elde, yüzü aşağıya doğru, zil ise sol elde, genellikle yukarıya dönük olarak tutulur 

ve zarif bir şekilde hareket ettirilir. Bazen eller, bilekler göğse doğru çapraz 

şekilde tutulur. Bu erkek ve kadın ilkelerinin birliğini temsil eder. 

http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?title=File:8_001_l.jpg
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Phurba – Phurpa 

Phurba kelimesindeki bileşen phur, Sanskritçe kila kelimesinin Tibetçe 

tercümesidir, yani çivi anlamına gelir. Phurba, hem çivileyen hem de bağlayan bir 

alettir. 

Bazen “sihirli hançer” olarak adlandırılan phurba, kötü ruhları fethetmek ve 
engelleri yok etmek için kullanılan tantrik bir ritüel nesnedir. Üst düzey tantrik 
uygulayıcıları tarafından sihir ritüellerinde kullanılır.  

   

Üsteki fotoğraflarda bronz/bakır phurba, Dhyani Buda Akshobhya’nın (Ahobhya 

beş bilgelik Buda’sından biridir) manevi oğlu Vajrapani’yi tasvir etmektedir. 

Vajrapani Yağmur Tanrısı olarak da bilinmektedir. Ellerini kavuşturmuş ve ritüel 

kurban nesnesi olarak küçük bir phurba tutmaktadır. Kanatları son derece 

ayrıntılı olup, üç tarafı asılı yılanlarla süslenmiştir. 

Phurba’nın üçlü bıçağı, cehalet, arzu ve nefretin üç temel zehrinin üstesinden 

gelmeyi veya kesmeyi ve aynı zamanda geçmiş, şimdi ve geleceğin üç zamanı 

üzerindeki kontrolü, üçgen şekil ateş unsurunu temsil ve öfkeli etkinliği 

sembolize etmektedir. 

Phurba’yı kullanırken, uygulayıcı önce meditasyon (zihinsel ve bedensel 

uygulamalar) yapmakta, sonra phurba’nın sadhana’sını (istenen bilgi ve hedefe 

ulaşmak için metodik disiplin) okumakta ve sonra tanrıyı phurba’ya girmeye 

davet etmektedir. Bunu yaparken, uygulayıcı kötü ruhları korkuttuğunu ve kötü 

ruhları phurba’nın noktasına yerleştirerek fethettiğini ya da bazen ruhları 

bastırmak için phurba’yı fırlatmayı görselleştirmektedir. 

Başarı, uygulayıcının maneviyatına, konsantrasyonuna, motivasyonuna ve onun 

https://cdn.myonlinestore.eu/9452cfd1-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/657e6719acbf7a57570a9f2a4477f9d8e8058c31.jpg
https://cdn.myonlinestore.eu/9452cfd1-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/ef25556510adf8e66fe697120ce828e0b6ec5532.jpg
https://cdn.myonlinestore.eu/9452cfd1-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/325282b1cad93f4afd7d45c149295efdeded38db.jpg
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phurba ve kötü ruhların tanrısı ile olan karmik (karışık) bağlantıları ile ilgilidir. 

Phurba genellikle gümüş, altın, bakır ve demir’den yapılmaktadır. 

                 

Gümüş phurba - beyaz doğu, su gücü, rahatlama için olumsuz durumları pasifize 

eder 

 Altın phurba - sarı güney, mücevher toprak gücü, refahı ve uzun ömrü artırır. 

 Bakır phurba - kırmızı batı, nilüfer ateş gücü istenen durumları, insanları ve 

nüfuzu çeker ve kontrol eder. 

Demir phurba - siyah (veya yeşil) kuzey, karma rüzgar enerjisi daha fazla güvenlik 

için engelleyici düşmanları yok eder, kontrol eder. 

Kapala – Kafatası Kupası 

                       

                              kapala - British Museum                                      kapala – qwe.wiki                   

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ3cXW1ejrAhXDyYUKHZlYAIc4ChAWMAF6BAgCEAE&url=https%3A%2F%2Ftr.qwe.wiki%2Fwiki%2FKapala&usg=AOvVaw2I3ePpna7hGsNKQGS__El5
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Sanskritçe'de kapala olarak bilinen kafatası kupası, bir insan kafatasının oval üst 

kısmından şekillendirilmiştir. Çoğunlukla öfkeli olan çok sayıda Vajrayana tanrısı 

için bir içki içme görevi görür. 

Bir ritüel aracı olarak, doğru kafatasının seçimi, ritüelin başarısı için büyük önem 
taşımaktadır. Bir cinayet veya infaz kurbanının kafatasının en büyük tantrik güce 
sahip olduğuna inanılıyor; şiddet, kaza veya hastalıktan ölen birinin kafatası orta 
derecede büyülü bir güce sahiptir; yaşlılıkta huzur içinde ölen bir kişinin kafatası 
neredeyse hiç o kült güce sahip değildir. Ergenliğin başlangıcında ölen bir 
çocuğun kafatası da büyük bir etkiye sahiptir. Burada kafatasının önceki sahibinin 
yaşamsal gücü veya potansiyeli kemikte bir ruh olarak somutlaşır, tantrik 
ritüellerin icrası için etkili bir güç nesnesi haline gelir. 

Kartika - Kartari   (Eğimli Bıçak veya Doğrayıcı, Hayagriva Phurba, Dakinis Bıçağı 

(tantrik bir ruhi varlık-Gök Dansçıları)  –  DriGug ) 

 

Gömme ritüellerinde kullanılan, sapı vajra olarak hazırlanmış, yüzen bir bıçaktır. 

”Gök Dansçıları” olarak bilinen öfkeli kadın tanrıların bir aracı olan kartika, insan 

vücudu tarafından sembolize edilen tüm materyallerin kesilmesini simgeliyor. 

Budizm’in hem erkek hem kadın öfkeli tanrıları tarafından kullanılan en önemli 

silahlardan biridir. Sürekli olarak onlar tarafından savrulan ya da sadece ellerinde 

taşınan amacı, kafirleri parçalamaktır. 

Bu kavisli bıçak, hayvan derisini yüzmek için kullanılan Hint ‘kasap bıçağı’ 

üzerinde modellenmiştir. Keskin bir uçta veya kavisli bir kancayla sonlanan 

kambur hilali, bir kesme bıçağı ve kazıma bıçağının yüzücü aletlerini ve bir kama 

veya çekme kancasının delme faaliyetini birleştirir. 

Bıçağın hilali, eti kesmek ve temizlemek için kullanılır, dış ve içini ‘görünüm ve 

boşluk’ olarak ayırır. Bıçağın keskin kancası veya ucu, daha hassas yüzme 

eylemleri için kullanılır. 
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Vajra zil ile eşleştiği gibi, kartari ve kapala da genellikle birbirine eşlik eder. İki 

çiftin sembolizmi aynı olabilir. Kartari eril prensibi temsil ederken kapala dişil 

prensibi sembolize eder. Kartari, birçok yönden vajra veya phurba ile aynı amaca 

hizmet eder ve rahipler ve şamanlar tarafından şeytan çıkarma ritüellerinde 

kullanılır. 

 

                                                             Buddhamuseum 

Tantrik bir araç olarak kullanımı, her şeyin ikiye bölünmesini sembolize eder. 

Kartiga, Hayagriva (at başlı tanrı) Kıyıcısı olarak bilinir. En tepedeki at başı 

görüntüsü, Avalokiteshvara'nın (Budaların merhametini temsil eden bir 

bodhisattvadır ” kendini tüm duyarlı canlıların Buda’lığa ulaşmasına yardımcı 

olmaya adamış kişi”)  öfkeli bir tezahürü olan Hayagriva'nın ayırt edici işaretidir.  
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Hayagriva,Tibet'te at tacirleri tarafından ibadet edilir,çünkü bir at gibi kişnemeyle 

şeytanları korkutacağına inanılır ve sesin, özgürlüğün parlayan gerçekliğini ortaya 

çıkardığı söylenir. Hayagriva, Nagaları (yılan şeklinde betimlenen tanrı) fetheden 

ve hastalıkları iyileştirmede özellikle etkili olduğu düşünülen savaşçı 

tanrılardandır 

Bir nitelik olarak kartika, tüm yanıltıcı görünümleri kesip parçalayan ve her şeyi 

boşluğa indirgeyen, bilgeliğe dönüşmeye uygun, parçalayan bilgeliği simgeleyen 

sağ elde tutulur. Bu phurba'da tasvir edildiği gibi, bir Makara Dragon (ejderha) 

sapından çıkan dokuz göz ve üç başlı tanrı, ağzından fışkıran büyük bir 

doğrayıcıdır, her iki tarafı da dragon ile kabartılmıştır. Bu büyük phurba, negatif 

güçleri etkisiz hale getirmek için etkileyici ve güçlü bir ritüel araçtır. 

.  


