Made from gems & natural products.
Used in Buddhist countries like Tibet.
Made only with 108 beads exactly.
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Een japa mala of mala, letterlijk slinger is een gebedssnoer van kralen binnen
het hindoeïsme, met een vergelijkbare functie van de rozenkrans in het christendom. De japa mala bestaat gewoonlijk uit 108 kralen, hoewel andere aantallen
die deelbaar zijn door 9 ook gebruikt worden. Mala's worden gebruikt om de tel
niet kwijt te raken bij het reciteren, chanten of het mentaal herhalen van een
mantra of naam van een godheid. Een boeddhistisch gebedssnoer (mālā, japamālā) is een gebedssnoer van kralen dat gebruikt wordt binnen het boeddhisme. Het heeft een vergelijkbare functie van de rozenkrans in het christendom.
De gebedssnoeren worden gebruikt om de tel niet kwijt te raken bij het reciteren of chanten. Een boeddhistisch gebedssnoer bestaat uit 108 kralen waarbij
een mantra moet worden gebeden en 4 kralen of 1 kraal die staan voor de vier
hemelse koningen. Een boeddhistisch gebedssnoer heet in het Japans een Juzu,
in het Standaardmandarijn fozhu of shuzhu en in het Birmaans een ba-di. Een
gebedssnoer is een kralenketting die wordt gebruikt voor het reciteren van
gebeden. Bekende voorbeelden van dergelijke religieuze voorwerpen zijn de
rozenkrans in de Rooms-katholieke Kerk, de tsjotki/komboschkini in de Orthodoxe Kerk, de tasbih in de islam en de japa mala in het hindoeïsme. Een mala is
een gebedssnoer, die vooral gebruikt wordt door mensen met een boeddhistische achtergrond.

A japa mala or mala, literally pendulum is a rosary of beads in Hinduism, with a
similar function of the rosary in Christianity. The japa mala usually consists of
108 beads, although other numbers which are divisible by 9, are also used.
Malas are used to not lose count while reciting, chanting, or mentally repeating a
mantra or name of a deity. A Buddhist prayer beads (mala, JapaMala) is a string
of prayer beads used in Buddhism. It has a similar function of the rosary in
Christianity. The prayer beads are used to not lose count while reciting or
chanting. A Buddhist prayer beads consists of 108 beads in which a mantra
should be prayers and four beads or one bead representing the four heavenly
kings. A Buddhist prayer beads called in Japanese a Juzu in Standard Mandarin
Fozhu or shuzhu and the Burmese a ba-di. A rosary is a string of beads used for
reciting prayers. Known examples of such religious objects are the rosary in the
Catholic Church, tsjotki / komboschkini in the Orthodox Church, the tasbih in
Islam and the japa mala in Hinduism. A mala is a rosary, which is mainly used by
people with a Buddhist background.
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