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Sadhana van Logyönma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevlucht en Bodhicitta 

Ik neem toevlucht tot de Drie Juwelen. 

Ik beken al mijn onheilzame daden. 

Ik verheug me in de heilzame daden van alle wezens.  

Ik houd mijn geest gericht op verlichting. 

 

Voor het welzijn van mijzelf en alle anderen zal ik Bodhicitta opwekken. 

Ik zal alle wezens als mijn gast verwelkomen 

en met de volmaakte bodhisattva-activiteiten zal ik ze vreugde brengen. 

Voor het welzijn van alle levende wezens zal ik het Boeddha-schap bereiken. (3x) 

  

De vier onmetelijkheden 

Mogen alle wezens geluk vinden en de oorzaken van geluk.  

Mogen alle wezens verlost worden van lijden en de oorzaken van lijden.  

Mogen alle wezens de vreugde van de bevrijding ervaren.  

Mogen alle wezens in gelijkmoedigheid verkeren,  

zonder gehechtheid aan naasten en afkeer van anderen. 
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Manifestatie van Logyönma in de ruimte voor mij 

Als je een zegening hebt ontvangen in Lögyönma (Jenang Tib.) kun je jezelf als Logyönma voorstellen. 

Mediteer dat alle verschijnselen die zich in samsara en nirvana manifesteren en bestaan van nature 

leeg zijn. 

 

OM SOBHAVA SHUDDHA SARVA DHARMA SOBHAVA SHUDDHO HANG  

Alle fenomenen zijn leeg. 

 

Vanuit de sfeer van de leegte verschijnt in de ruimte voor mij het klankteken PAM op een lotus- en 

maanschijf. Uit deze PAM ontstaat de groene Logyönma. Ze is groen van kleur, met één gezicht en 

twee armen. In haar rechterhand houdt ze een pauwenveer en in haar linkerhand een schaal met 

geneeskrachtige kruiden. Ze zit in een ontspannen houding op een pauw, met haar rechterbeen 

gebogen in de lotushouding en haar linkerbeen uitgestrekt, wat aangeeft dat ze bereid is om te 

handelen. Haar haar is gedeeltelijk opgebonden. Ze is versierd met juwelen. Ze is mooi, jeugdig en 

vredig. Ze zit op een maanschijf, omgeven door stralend licht. 

 

Op haar kruin is een OM, op de keel een AH en in het hart een HUNG. In de cirkel van de HUNG is 

een PAM, het klankteken van Logyönma. Lichtstralen gaan uit van de groene PAM en nodigen alle 

Boeddha’s en Bodhisattva’s uit in de vorm van Logyönma (als wijsheidswezens). Ze versmelten 

allemaal met Logyönma’s, die ik in de ruimte voor me heb gevisualiseerd (het samaya wezen). En ze 

worden onafscheidelijk één met haar. 

 

Visualisatie tijdens de Mantra recitatie 

Lichtstralen gaan uit van de groene PAM in haar hart en bereiken alle Boeddha’s en Bodhisattva’s. 

Ik bied offergaven aan en vraag om zegeningen. Ik ontvang zegeningen in de vorm van mantra’s, 

klanktekens en nectar. Alle anderen, inclusief mijzelf, verwerven alle goede eigenschappen en we 

worden gezuiverd van alle kwaad, negatief karma, ziekten en verduisteringen. Ik visualiseer 

lichtstralen (die uitgaan van de groene Logyönma in de ruimte voor me) die alle wezens bereiken, in 

het bijzonder degenen die ziek zijn door het coronavirus, zoals in China, Korea, Italië en andere 

delen van de werteld. 

 

Mantra recitatie 

Wezensmantra 

OM PISHATSI PARNA SHAWARI SARVA ZARA PARSHAMANAYE SOHA  

 

Dharani 

TEYATHA  / OM AHMRITE  / AHSHO TANGGE  / MAMARA / SHAMAVARA / SHAMA UPASHAMA / 

TUNUPI / NUTU TUTU TUMULE SOHA / NAMA SHAVAR NAN NA / OM PISHATSI PARNA 

SHAVARI BISHATSI SOHA / OM PARNA SHAVARI HUNG PHÄ / OM ANGGURE / MANGGURE 

PARNA SHAVARIYE SOHA / OM PISHATSI PARNA SHAVARI SOHA / SARVA MARI PASHAMANI / 

SARVA DUETRA NANI BENDHA MUGANA HUNG PHÄ SOHA /  

 

100-lettergrepen mantra om fouten te zuiveren 

OM BÄNDZASATTVA SAMAYA / MANUPALAYA  / BÄNDZASATTVA TENOPA TITRA DRIDHO 

MEBHAVA  / SUTOKAYO MEBHAVA  / SUPOKAYO MEBHAVA  / ANURATO MEBHAVA  / SARVA-

SIDDHI MEPRAYETSA  / SARVAKARMA SUTSAME  / TSITTAM SHRIYAM KURU-HUNG  / HA-HA 

HA-HA HO BHAGAWEN SARVA TATHANGATA  / BÄNDZA MAME-MUNTSA  / BÄNDZIBHAVA  / 

MAHASAMAYA SATTVA AH HUNG PHÄ /  
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Wees lankmoedig ten opzichte van alle fouten die ik heb gemaakt door gebrek aan juiste middelen, 

begrip en bekwaamheid.  

 

Versmelten 

De wijsheidswezens versmelten in de vorm van licht met het voorstellinsgwezen (samaya wezen) 

van de groene Logyönma (in de ruimte voor mij). Dit versmelt met mij samen.  

 

Toewijding 

Door de kracht van deze verdienste moge ik snel de staat van sublieme Lögyönma verwerven en 

alle levende wezens zonder uitzondering naar deze staat leiden.  

 

 

Colofon 

Deze sadhana werd gecomponeerd door Z.E. Dagyab Kyabgön Rinpoche op 16 februari 2020 voor een 

Logyönma Retreat in Gaden Shartse Dro-Phen Ling in Singapore voor de inperking van het 

coronavirus. De Duitse vertaling werd voorbereid op 24 februari 2020 en met toestemming in het 

Nederlands vertaald door Bob Lindeman op 29 februari 2020. 
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