Meddelanden från Ratnashri Meditation Center
Dharma-program skjuts på framtiden p.g.a. coronaviruset (COVID-19)
För att bidra till att dämpa spridningen av coronaviruset och i samråd med våra lärare har Ratnashri Meditation
Center beslutat att skjuta upp samtliga utannonserade program tills vidare. I enlighet med Hans Helighet Chetsang
Rinpoche och Hans Eminens Garchen Rinpoches direktiv skjuts alltså följande program och aktiviteter på framtiden:
Drubpon Tserings program
Khenpo Tamphels program
Lapchi Boom Tsok
Drubpon Kunsangs program
Repetition av Tsa-lung
Söndagsutövning

(skulle ha ägt rum i april)
(skulle ha ägt rum i maj)
(skulle ha ägt rum i maj-juni i Lapchi)
(skulle ha ägt rum i juli)
(skulle ha ägt rum en gång i månaden)
(skulle ha ägt rum varje helg)

Dessa program kommer att arrangeras senare. För återbetalning av kursavgifter, mejla till info@ratnashri.se.

Ett meddelande från Hans Helighet Chetsang Rinpoche
Parnashavari, modern till alla buddhor, är en dakini som manifesteras i formerna
nedan med aspirationen att eliminera all sjukdom. Hans Helighet Chetsang
Rinpoche uppmanar alla att nu och under hela virusutbrottet dagligen utöva
Parnashavaris sadhana och recitera hennes mantra med kärlek och medkänsla.
Översättning av Rinpoches hela meddelande finns här.
Kort Parnashavari sadhana följer nedan
Denna korta sadhana tillsammans med betydelsen av mantrat kan laddas ned här.
Video av denna sadhana på tibetanska med svenska undertexter finns här.
Recitation av mantrat av Drubpon Kunsang finns här.
Muntlig överföring av H.H. Chetsang Rinpoche finns här..
Medellång Parnashavari sadhana kan laddas ned här.

Hyllning till Moder Parnashavari som eliminerar all sjukdom
chö ku dewa chen pö kyin khor né/ yam la sok pa né kyi jik pa dang/
dü min chi lé kyop par jé pa yi/ dön drup trin lé yum la chak tsel lo/
Ur mandalan av dharmakayas ofantliga sällhet,
Du skyddar mot farlig sjukdom såsom epidemier
Och mot förtida död –
Jag bugar mig inför dig, modern av önskeuppfyllande aktiviteter.

pemé den la ser dok ri trö ma/ tsa wé zhel ser yé yön ngo dang kar/ u tra tor tsuk zi ji den pa yi/
ngö drup lha mö ku la chak tsel lo/
Du, gyllene Parnashavari, sitter på en lotustron,
Ditt främre ansikte är gult, det högra blått och det vänstra vitt,
Ditt hår i en knut på hjässan, i all din stora prakt –
Jag bugar mig inför din heliga kropp; dakinin som förlänar förverkligande.

yé shé tuk jé dak nyi chom den dé/ dü té mé pung ta bü long kyil na/ zhel sum chak druk jik jé tro mö zhel/
zhap nyi kyang kum dzé la chak tsel lo/
Du, den lovprisade, är förkroppsligandet av visdom och medkänsla,
Du står i ett eldhav, med lågor som vid tidens slut;
Med dina tre ansikten och sex armar ter du dig fruktansvärt vredgad –
Jag bugar mig inför dig, vars ena ben är utsträckt och det andra böjt.

ri trö lo ma ku la nam pa yi/ da zhu dra ta shing lö bam po dzin/ dik dzup dor jé nam pé sha wa ri/
yum chen drowé gön la chak tsel lo/
Du, med klädnad av löv, håller pil och båge,
Stridsyxa och knippe av kvistar;
Parnashavari, du uppvisar hotfull mudra och håller en vajra –
Jag bugar mig inför dig, stora moder och varelsers beskyddare.
OM PI-SHA-TSI PAR-NA-SHA-WARI SARVA MA-RI PRA-SHA-MA-NI HUNG

gewa di yi nyur du dak/ lo ma gyön pa drup gyur né/ drowa chik kyang ma lü pa/ dé yi sa la gö par
shok
Genom denna dygd,
Må jag skyndsamt uppnå Parnashavari
Och utan undantag leda alla varelser till detta tillstånd.
Hämtat ur Drikung Kyobpa Jigten Sumgöns samlade verk.

H.E. Garchen Rinpoches innerliga råd gällande COVID-19
den 13 februari: Video 1
den 5 mars: Video 2
den 8 mars: Video 3
Mer information finns här.

H.E. Garchen Rinpoches senaste program om Guru Rinpoche
Guru Rinpoche (‘Precious Master’) established the Buddhadharma in Tibet. His
name, Padmasambhava, means “Lotus-born” and refers both to his pure birth from a
lotus, and to his completely awakened state — he incarnated as a fully enlightened
being.
The profound practice of Guru Rinpoche can transform and purify afflictive emotions
– such as anger, jealousy and attachment – into wisdom and compassion, thus creating
great merit while removing outer, inner and secret obstacles. The ultimate result will
be the two-fold attainment of ordinary and supreme siddhis. Ordinary siddhis include
long life, good health, peace and happiness, as well as the ability to fulfill all of your
bodhichitta aspirations. The supreme siddhi is enlightenment.

Sadhana av Guru Rinpoche finns här
Undervisning och muntlig överföring av Khenpo Tenzin finns här
Initiering av H.E. Garchen Rinpoche finns här
Utövning och mantra-recitation med H.E. Garchen Rinpoche fins här
Undervisning om mantrat av H.E. Garchen Rinpoche finns här

Parnashavaris beskyddande sfär
Följ oss på Facebook

Ratnashri Meditation Center, Sweden

Bodhicitta, det förträffliga och dyrbara sinnet,
Där det ännu inte uppstått må det uppstå;
Där det uppstått må det inte minska,
Utan växa högre och högre.
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