
Boeddha Attributen

Boeddhabeelden kunnen allerlei attributen bij zich dragen of in hun handen vast houden of
 naast zich hebben die verschillende symbolische betekenissen bevatten. Hieronder vindt u 
een lijst met de attributen en betekenissen ervan.

Bal
De bal brengt rijkdom en voorspoed.
Bel
De bel geeft met de klank die langzaam weg ebt het vergankelijke karakter van alles aan.
Goudklomp
Het goudklompje staat symbool voor financieel geluk.

Knapzak
De knapzak staat voor veilig reizen
Hij draagt een knapzak aan zijn zijde of over zijn schouder.

Kralen
De kralenketting die bekend staan voor een nooit eindigende meditatie.
De kralenketting wordt eigenlijk Mala genoemd wat Boeddhistisch gebedssnoer betekent
De mala met 108 kralen wordt gebruikt voor het reciteren of zingen van mantras.
Het getal 108 is het ideale getal voor alle doeleinden.

Kinderen
Kinderen staan symbool voor vruchtbaarheid.
Dat kan ook zijn vruchtbaarheid in een relatie of het zoeken naar een baan.

Levensstaf 
De levensstaf is voor vertrouwen, goede balans en ondersteuning.

Lotusbloem
De lotusbloem staat voor zuiverheid, verlichting, barmhartigheid en mededogen.

Mantel
De mantel, het woord zegt al meer als genoeg.
De mantel bied bescherming en geborgenheid en warmte

Medicijnballen
Medicijnballen staan voor gezondheid en voorspoed.

Munten 
Een Boeddha staand of zittend op een stapel munten is een beschermer van rijkdom.

Parasol
Een zittende Boeddha heeft een parasol over zijn schouder.
Deze parasol staat voor een gelukkig huis en gezin.

Perzik
Een perzik is het symbool van verbondenheid.

Parel
Een parel staat voor gezondheid en schoonheid.

Pijl en boog
Een pijl en boog staan symbool voor het vermogen zich met anderen te ver/binden

Prikstok
De prikstok bevrijd de onwetende van hun karma wat ze bij hun geboorte hebben meegekregen.
Met zijn prikstokken brengt hij alle zielen die te langzaam zijn in beweging.

Schaal/Kom
Een schaal in zijn hand is vaak voor aalmoezen.
Het kan ook als een bedelnap worden gezien met het idee dat de monniken leven van wat wordt gegeven of geschonken wordt door anderen.

Schelp
De schelp symboliseert het eeuwige oergeluid.

Schildpad
De schildpad is een symbool van geluk en een lang leven.
De oude Chinese beschaving geloofde dat schildpad Kwei het universum had geschapen.

Reizende Boeddha
De Spirituele Reis Boeddha heeft een aantal symbolen.
Hij draagt in zijn ene hand een kalebas van verlichting aan een stok en in zijn andere hand een waaier in.
Ook draagt hij een gebedsketting gemaakt van kralen.

Staf met ringen
De sistrum, de staf met ringen, weerspiegelt mededogen en het vermogen alle wezens te beschermen

Waaier
Een waaier staat symbool voor geluk en vreugde.

Kruik
Symbool van volheid, voldoen aan alle behoeften in het leven.
Er loopt eeuwig water uit en hoeft nooit te worden bijgevuld.

Wilgentak
De wilgentak is het symbool om demonen en natuurrampen af te wenden.
Zak of tas
Deze heeft de rond reizende Boeddha bij zich en hiermee verzamelt hij al het verdriet en ellende van de wereld.

Zwaard
Met de kracht van het zwaard worden slechte eigenschappen van mensen geneutraliseerd.
Tegelijkertijd helpt het hen zuivere en goede eigenschappen te ontwikkelen.

Boeddha zittend op stoel met draken.
Afgebeeld met een lachend gezicht, zittend op een draak met een goudstaaf in zijn linkerhand en een zak met rijkdom in zijn rechter. 
De stoel is het Chinese symbool voor ‘Welvaart en Geluk’ met daaronder de gouden munten verspreid. 


