Sadhana Velikega Medicinskega Vrta
Velike Bodhisatve Rigpe Gjalmo Logjonme
zapis Drima Woser Njingpo in ustni prenos Khenčen Lame

Namo Guru.
Sadhana Medicinskega Vrta Radostne Tare
Sadhana Velikega Medicinskega Vrta Velike Bodhisatve Rigpe Gjalmo Logjonme
Kdorkoli posluša (zvok) ime(na) Medicinske Tare, vsi (njegovi ali njeni) virusi bodo osvobojeni in
bodo ugasnili. Če imate predanost in recitirate to mantro, bo to povzročilo resnične velike blagoslove
za vse. Predstavljajte si nebo, napolnjeno s Kolesom Dharme Modrosti.
Najprej Zatočišče in Bodičita.
Namo!
Poklon Guruju, Trem Draguljem in veliki Bodhisatvi Logjonmi
Grem po zatočišče, da bi bila vsa čuteča bitja osvobojena, ker čuteča bitja niso svobodna v
samsari, kjer krožijo znova in znova.
Naj imajo vsa bitja veliko osvoboditev Bodičite, da bi koristila vsem čutečim bitjem do
velike osvoboditve.
Jidam Meditacija
AH
Ves strah, prvobitna praznina je naravni sijoči um vsega Budovstva. Po zraku prihajajo in
povsem zapolnjujejo nebo vse velike Vadžra Garude, ki so obkrožene z ognjem. Uničijo
virus z zdravilom Tare Logjonme.
Ima en obraz in dve roki. Zelo je srdita in oblečena v stil Sambhogakaje. Njena desna roka
drži vadžro, ki ustavi moč vseh bolezni. Njena leva roka drži Zaobljube Dolgega Življenja

z Amrito.
Ob njeni glavi je Jamantaka. Njeno grlo je Hajagriva. Njeno srce im skrivno mandalo
Vadžrapanija. Ob njenem popku je Dakini Ramati. Vsi izžarevajo zelo srdito luč. Mandala
izžareva veliko luči. Na nebu nad njeno glavo je utelešenje Guruja Rinpočeja,
Padmasambhave. Izgleda kot Buda Dolgega Življenja, Amitajus.
Ob srčni čakri Guruja Rinpočeja je Vadžra. V sredini je simbol "Hung". Hung obkroža
mantra z ognjem in lučjo. Obrača se v desno smer. Vse Vadžra Garude se oglašajo s "Trom,
Trom, Trom". Delajo veliko hrupa. Veliko majhnih atomov sonca napolnjuje samsaro in
nirvano. Supaj uničijo naš negativni um, demone, iluzije, viruse in negativne sence. Vse te
izgledajo kot žabe, kače in raki. Garude pojedo vse te. Nikoli ne umrejo. Luč Amrite
napolni prostor z mavricami in posebnimi oblaki, ki pokrivajo celotno nebo.
Negativni virusi se vsi spremenijo in ugasnejo s tem zdravilom. Vidimo predmete in naš
um, vse blagoslove, prvobitni um.
Mantra:
Om Trom Parna Shawari Dhi Hri Hung Tam Jo Phat!
Ta mantra je samaja predanosti v vašem srcu kot Kilaja. Ne pozabite tega v vašem umu in
ne pozabite izvajati meditacije Shamathe. Ne govorite drugim o tej mantri. Potem bodo vsi
virusi ugasnili.
Po mantri recite sledeče kolikor lahko.
Om Ah Hung
Posvetitev
Zunaj in znotraj je um blagoslovljen. Vse daritve so darovane vsem Budam in
Bodhisatvam. Skrivno so telo, govor in um modrost in znanje čuječnosti. Slavite vse tri
kaje, modrost in znanje. Mislite na znanje Bude.
Dakini in bogovi so veseli, da je virus uničen. Čuteča bitja se ne bojijo več.
Naj vsa bitja dosežejo razsvetljenje Dharmakaje. Tu sem veliki Mojster Sanjske Joge, Vidjadhara
Amaho. Zelo pomembno me je vprašati. Molil sem k vsem mojim Gurujem, mojstrom linije in
Jidamom. Moj um se je naravno uresničil s to sadhano. Bistvo, sijajni um Drime Woserja Njingpe
je to zapisal na novo leto železne podgane.
Naj bo vse dobra krepost.
Prevedeno v Samostanu Awam Gesar, februarja 2020.

