namo guru vye

MEDICIJN BOEDDHA SADHANA

Tot dat ik de Hoogste Staat vanVerlichting bereikt heb
zoek ik mijn toevlucht in de Guru, Boeddha, Dharma en de Sangha
Om voor het welzijn van alle levende wezens het Boeddhaschap te
bereiken zal ik mijn verzoek tot de zeven Sugatha’s richten. 3 x
verzoek
Ik verzoek de grote genezer Bhaisajya guru,
Genezer van de drie mentale vergiften,
Met een lichaam dat is bedekt met grote
en kleine kenmerken van de Boeddha
En met een diepe kleur van Lapis Lazuli
De rechterhand in de mudra van edelmoed
En Chebulic Myrobolaan het medicijn voor alle ziekten.
In de linkerhand de nap met ambrosia dat de bezoedeling van de geest
schoon wast, zodat inzicht kan groeien.
Het licht van uw hart reikt diep in samsara en geneest mentale en
fysieke ziekten, het geeft kracht om negatieve karma's op te lossen.
visualisatie:
Op mijn kruin zit Tathagata Medicijn guru met een diepblauw lichaam.
In de mudra van gratie houdt zijn rechterhand een Arura plant vast.
Zijn linkerhand rust in zijn schoot en houdt een nap vast gevuld met
Medicinale Ambrosia
Op zijn kruin zit Tathagata Koning heldere wijsheid
met een rood lichaam. Zijn rechterhand is in de Mudra van gratie,
zijn linkerhand is in de Mudra van meditatie.
Op zijn kruin zit Tathagata Melodieuze oceaan van dharma verkondigd
met een roze lichaam.
Zijn beide handen zijn in de Mudra van het Dharma wiel.
Op zijn kruin zit Tathagata Glorieuze vrijheid van leed
met een diep rood lichaam.
Zijn beide handen zijn in de Mudra van Meditatie.
1

Op zijn kruin zit Tathagata Schitterend goud
met een lichaam van goud.
Zijn beide handen zijn in de Mudra van het Dharma wiel.
Op zijn kruin zit Tathagata Koning van Melodieuze klank met een
lichaam van licht goud. Zijn rechterhand is in de Mudra van gratie,
zijn linkerhand is in de Mudra van meditatie.
Op zijn kruin zit Tathagata Glorieuze tekens voorspoed met een
lichaam van goud. Zijn rechterhand is in de Mudra van bescherming,
Zijn linkerhand is in de Mudra van meditatie.
Alle Boeddha’s dragen het kleed van de Vinaya,
Zij dragen de grote en kleine tekens van Boeddhaschap.
En Boeddha’s zitten in de Lotushouding op een zonne en maan kussen.
gebed van de zeven delen
Door het aanraken van het kleinste deel van uw Arura,
Worden de vuren van de diepste hel ervaring gekoeld,
En getransformeerd in ware lotusvijvers.
Met overgave van lichaam, spraak en geest richt ik mij,
Naar U, de beschermers van transmigrerende wezens.
Ik offer een rijke verzameling aan offergaven,
Uitgestald en gevisualiseerd door de kracht van Mantra.
Ik beken alle onheilzame handelingen ooit gedaan,
En schep vreugde in alle heilzame activiteiten.
Ik verzoek aan U om hier te blijven,
en ons met uw zegeningen te verzadigen.
Ik draag alle goede oorzaken ooit verzameld op,
Aan het welzijn aan alles dat leeft en het grote Boeddhaschap.
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verzoek aan de acht tathagata’s
U, de zeven Sugata’s in grootheid voor gegaan,
Uw verzoeken om de beloften ooit gemaakt te doen vervullen,
In deze laaste vijfhonderd jaar van de Boeddha’s leer,
Ik verzoek U, om deze als waarheden aan mij te onthullen.

Tathagata Boeddha Glorieuze vrijheid van leed lost op in stralend licht,
en lost op in Tathagata Melodieuze Oceaan van Dharma verkondigd.

Gezegende, overwinnaar van leed, O Tathagata,
Boeddha Melodieuze oceaan van Dharma verkondigd,
Ik geef U mijn respect en offer vele offer gaven,
In U zoek ik mijn toevlucht.
x7

Gezegende, overwinnaar van leed, O Tathagata,
Boeddha Koning Glorieuze tekenen van voorspoed.
Ik geef U mijn respect en offer vele offergaven,
In U zoek ik mijn toevlucht.
x7

Tathagata Boeddha Melodieuze Oceaan van Dharma verkondigd lost
op in stralend licht, en verdwijnt in Tathagata Koning heldere wijsheid.

Gezegende, overwinnaar van leed, O Tathagata,
Boeddha Koning Heldere Wijsheid,
U, houder van een oceaan van inzicht,
Ik geef U mijn respect en offer vele offergaven,
In U zoek ik mijn toevlucht.
x7

Tathagata Glorieuze tekenen van voorspoed lost op in stralend licht,
en verdwijnt in Tathagata Koning van Melodieuze klank.

Gezegende, overwinnaar van leed, O Tathagata,
Boeddha Koning van Melodieuze klank.
Ik geef Umijn respect en offer vele offergavan,
Juweel,stralend met kennis en gezeteld op een maan en lotus,
In U zoek ik mijn toevlucht.
x7

Tathagata Boeddha Koning heldere wijsheid lost op in stralend licht
en verdwijnt in Tathagata medicijn guru.

Gezegende, overwinnaar van leed, O Tathagata,
Boeddha Medicijn guru,met de schittering van Lapis lazuli.
O, koning der medicijnen ik geef u mijn respect.
Ik offer U een rijke collectie aan offergaven,
uitgestald en gevisualiseerd door de kracht van Mantra.
In U zoek mijn toevlucht.
x7

Tathagata Koning van Melodieuze klank lost op in stralend licht,
en verdwijnt in Tathagata Boeddha Schitterend goud.

Gezegende, overwinnaar van leed, O Tathagata,
Boeddha Schitterend goud,
Ik geef U mijn respect en offer vele offergaven,
Dharma juweel van morele discipline,
In U zoek ik mijn toevlucht.
x7

Tathagata Boeddha Medicijn guru lost op in stralend licht,
dit stralende Lapis blauwe licht verdwijnt in mijzelf en anderen,
en ver zich met het diepste van mijn hart.

Tathagata Boeddha Schitterend goud lost op in stralend licht,
en verdwijnt in Tathagata Boeddha Glorieuze vrijheid van leed.

Daardoor worden alle ziekten, onzuiverheden en tegenspoed
gereinigd. Spookbeelden en kwelgeesten die ons hinderen worden
getransformeerd.

Gezegende, overwinnaar van leed, O Tathagata,
Boeddha Glorieuze vrijheid van leed,
Ik geef U mijn respect en offer vele offergaven,
In U zoek ik mijn toevlucht.
x7

Zelf neem ik de vorm aan van Boeddha Medicijn guru,
zittend op een lotus en maan kussen,
Compleet met alle attributen van de Medicijn Boeddha.
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mantra recitatie
In mijn hart is een blouwe letter HUNG met de mantra als een rozet
er om heen. Blauw en regenboog licht stromen voort vanuit de
HUNG en mantra rozet, het vult en geneest mijn spraak lichaam en
geest en het straalt uit naar alle levende wezens in het universum.

Men kan deze sadhana opdragen aan een ziek familie lid, een zieke
vriend, vriendin een zieke collega of een ziek huisdier. Als een persoon
of een dier onder medische behandeling is, is dit een sterke en zeer
liefdevolle manier om te helpen. Het principe werkt op het overdragen
van positive energie naar het persoon of het dier dat ziek is. Zelfs als het
ogenschijnlijk niet resultaat oplevert wordt er toch veel voor de geest
van het persoon of dier gedaan. We moeten hier bij nooit vergeten
dat oorzaak en gevolg altijd ons leven bepaalt, nu en in de toekomst.
Soms kan het invloed hebben hoe de persoon of dier ziekte ervaart.
Het beste is om eerst zelf de meditatie te doen tot en met de mantra
recitatie.

De lange mantra:
NAMO BHAGAVATE BHAISAJYA GURU
VAIDURYA PRABHA RĀJĀYA TATHĀGATĀYA
ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA TADYATHĀ --OM BHAISAJYE BHAISAJYE MAHĀ BHAISAJYA
BHAISAJYA RĀJĀYA SAMUDGATE SVĀHĀ.

• Doe de hele meditatie opniew tot
aan de mantra recitatie, maar dan
boven het hoofd van de persoon
waarvoor deze meditatie gedaan
wordt.
• Je zelf en de ander veranderen in de
Medicijn boeddha, beiden met de
blauwe kiemsylabe HUNG en de
mantra rozette in het hart.
• Terwijl je de mantra reciteert
visualiseer en probeer heel sterk het
gevoel te krijgen dat diep genezend
azuur en regenboog licht
voortstroomt vanuit de beide

De korte mantra
TADYATHA OM BHAISAJYA - BHAISAJYA MAHA BHAISAJYA BHAISAJYA RAJA YA SAMUNGATE BHAISAJYA SVAHA

opdragen van verdiensten
Moge door de kracht van mijn verzoeken aan de zeven Sugata’s,
Moge door de kracht van betuigen van mijn respect en offergaven,
Moge door de kracht van de beloften van de zeven Sugata’s,
Moge door de kracht van de twee achtledige,
de vier vierledige en de twaalf beloften,
Het boeddhaschap in mijzelf en alle wezens geboren worden.
Mogen alle levende wezens herstellen van ziekte veroorzakende
tekortkomingen van lichaam en geest en zo absoluut welzijn ervaren !
Mogen alle levende wezens welzijn vinden in een uiterlijke en innerlijke
heilzame en gezonde ecologie !
Mogen alle levende wezens nu en tot in de eeuwigheid innerlijke en
wereldvrede genieten.

HUNG’s en mantra rozetten.
• Dit licht vult beiden met krachtige helende energie en vervolgens
straalt dit licht uit naar alle levende wezens in het universum blijf
even voor een tijdje bij deze visualisatie.
• Als je denkt dat het moment is aangebroken om uw meditatie te af
te ronden.
Besluit met het opdragen van verdiensten.
____________________________________________________
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Ook voor stervensbegeleiding is deze sadhana een zeer goede en
krachtige methode.Men kan deze meditatie aan het sterfbed doen of
in postuum. Als je deze meditatie wilt gebruiken, is het beste om weer
eerst de meditatie zelf te doen tot en met de mantra recitatie,terwijl je
zelf in Medicijn boeddha veranderd.

• Doe opniew de gehele visualisatie inclusief het deel met Medicijn
boeddha boven het hoofd van de persoon aan wie deze meditatie
opgedragen is.
• Dan door het reciteren van de mantra blauw en regenboog licht
straalt uit de HUNG en de mantra rozet in het hart terwijl je zelf als
Medicijn boeddha visualiseert en ook uit het hart van de Medicijn
boeddha boven de persoon.
• Als gevolg hiervan wordt het persoon compleet verzadigd met licht,
nu is het om sterke innerlijke verzoeken te doen en de wens te
koesteren voor de persoon om het boeddhashap te bereiken.
• Met deze sterk voor ingenomen gedachten visualiseer dat het licht
met het gekoesterde persoon kleiner en kleiner wordt, totdat het
hele geheel de afmeting van een erwt krijgt.
• De natuur en de aard van dit nu klein geworden licht is heel scherp
en helder dan terwijl je diepe verzoeken doet verdwijnt dit heldere
scherpe lichtje in het hart van de medicijn boeddha boven de
persoon,Tathagata Medicijn boeddha.
• Tathagata medicijn boeddha straalt, lost op en verdwijnt naar het
boeddha land. (dit heeft een beetje een komeet achtige verschijning
met een coma en staart) de boeddha essentie is de coma, de kracht
de staart.
• Zelf blijft je in de natuur van de Medicijn boeddha !
Besluit met het opdragen van verdiensten
Deze sadhana is gebaseerd op het werk van
penchen losang Chokyi Gyeltsen en Kusali Dharma Vajra.
vertaling :Thubten Wangmo - Dechen Podrang Chog -- Ulverston
(Tib/Eng -Ned) feb 2001 voor medcijn Boeddha inwijding. in Padma)
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