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                 Medicin Buddhas Lysende Klare Land 
                           BESØGS- OG VÅGETJENESTE 
 

 
Til støtte for den døendes ønsker.                                                              

Der kan sættes et mærke ved siden af stjernen for den praksis der ønskes. 

 
Før jeg dør / Ved mit dødsleje 
vil jeg gerne blive mindet om citatet: 

 

"Du er ikke alene fordi der hele tiden er utallige Buddhaer og 
Bodhisattvaer der omgiver dig, altid elsker dig og vejleder dig, det er det 

de gør. " 
- Lama Zopa Rinpoche 

 

Lama Zopa Rinpoche foreslår følgende påmindelser og former for praksis før, under og efter døden: 

 

✩  At blive mindet om at tænke på andre med kærlig venlighed og medfølelse, at ønske at andre er 

lykkelige og fri for lidelser.  

✩  At blive mindet om, at gøre tage-og-give meditation (tong-len - tage andres lidelser og give lykke). 

✩  At blive mindet om dødsprocessen ifølge tantra: udviklingen af opløsningen af elementerne, sanserne, 

bevidstheden, hele vejen frem til den subtile bevidsthed.  

✩  At blive mindet om sindets natur - at det er helt rent. 

✩  At blive mindet om, at Buddha er medfølende overfor alle, også mig, at mit kærlige hjerte er i enhed med 

Buddha.  

Praksis 

Jeg vil gerne have følgende former for praksis foretaget ved siden af mig, helst ..................................  

✩  Medicin Buddha Puja.  

✩  Kort Medicin Buddha Praksis.  

 

✩  Recitation af navnene på de Femogtredive Buddhaer. 

✩  At blive mindet om sindets natur - at det er helt rent. 

✩  Recitationer for smerter på Audio CD 

✩  Min personlige meditationspraksis ...............................................................................................................  

✩  Jeg vil gerne have mine sædvanlige daglige forpligtelser læst op for mig,  

................................................. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

 Mantraer 

Jeg gerne have følgende Mantraer reciteret og helst ................................................................................  

✩  Amitabha Buddha Mantra – Sig først: Jeg bøjer mig for Buddhas Grænseløse Illumination. 

    Chant derefter OM AMI DHE WA HRIH mange gange. 

✩  Medicin Buddha: Tayata Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze Bekanze Radza Samudgate Soha. 

✩  Medfølelsens Buddhas Mantra (kort version) Om Mani Padme Hum. 

 

✩  Zung af Det Ophøjede Fuldstændigt Rene Uplettede Lys mantra. 

✩  Mantra givet af Buddha Droden Gyalwa Cho.  

 

✩  Mantra for at beskytte mod svære forhindringer såsom smerte, frygt, hallucinationer på dødstidspunktet:             

OM SHAVADE VARA BISA LINE SVAHA . 
 

✩  Fem store mantraer ved dødstidspunktet.  

 

✩  Teksten: At Give Ånde til de Nødlidende.  

 

Sutraer 

Jeg vil gerne have følgende Sutraer reciteret, helst ..............................................................................  
 

✩  Den Ædle Sutra om at Indtræde i den Store By Vaishali. 

✩  Hjerte Sutraen.  

 

Omgivelserne 

Jeg vil gerne have at omgivelserne er ..........................................................................................................  
 

✩  Stille, med folk mediterende eller bedende.  

 

✩  Nogle gange vil jeg gerne have ................................................. ......... (CD'er) spille i baggrunden.  

 

✩  De hellige mantraer / billeder af .......................................  placeret på et sted, hvor jeg kan se dem. 

 

✩  Jeg vil gerne have................................................. ..................... Sangha person at være sammen med     

mig.  
 

✩  Jeg vil gerne have ........................................................................................... at være sammen med mig.  

 

✩  Hvis familiemedlemmer græder, jeg vil foretrække at de går ind i et andet værelse, så jeg kan 

koncentrere mig og have fredelige omgivelser omkring mig. 
 

✩  Jeg vil foretrække ikke at blive bedøvet, så jeg kan fokusere på min dødsproces.  

 

✩  Jeg vil gerne have mantra arket med de ti store mantraer  placeret med forsiden nedad på min hud, på 

overkroppen.  
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Dedikationer 

Jeg vil gerne have fortjenesten  dedikeret til ...............................................................................................  
 

✩  At jeg i min kommende genfødsel vil møde Dharmaen.  

 

✩  At jeg i min kommende genfødsel vil møde en perfekt kvalificeret Mahayana lærer.  

 

✩  At jeg bliver oplyst så hurtigt som muligt. 

 

✩  At jeg tager genfødsel i ....................................................................................Lysende Klare land.  

 

✩  Jeg vil gerne have at nogen, på mine vegne sponsorerer Medicin Buddha pujaer på Kopan-klosteret i 

Nepal eller i the Land of Medicine Buddha i Californien eller på ......................................................................  
 

Essentielle former for praksis ved selve Døden 

Jeg vil foretrække, at ......................................................................................................................................  
 

✩  En Stupa fyldt med de fire Dharmakaya relikvie mantraer bliver placeret på kronen af mit hoved. 

 

✩  Et mantra ark med de ti store mantraer bliver placeret med forsiden nedad på min hud, på overkroppen.   

 

✩  Der ikke er nogen med stærke følelser, der græder eller klynger sig til  mig.  

 

✩  Medicin Buddha mantraet reciteres ind i mit øre.  

 

✩  At Amitabha Buddha mantraet reciteres ind i mit øre. 

 

✩  Få  Kalachakra sand (dette er fra en sand mandala velsignet af Hans Hellighed Dalai Lama)  placeret på 

mit hoved. 

✩  Den vigtigste  praksis  at foretage hele denne tid er Medicin Buddha Puja.  

✩  Man følger rådene fra .......................................................... og foretager den praksis, han / hun foreslår. 

✩  Ingen berører kroppen så længe som muligt efter at vejrtrækningen er stoppet.  (det bedste er 72 timer). 

 

Bønner & Praksis efter jeg er død 

Jeg vil foretrække at………………………………………………………………………………………………… 

✩  Første gang min krop berøres efter jeg er død, skal  kronen af mit hoved berøres eller 

 der skal trækkes i håret på toppen af mit hoved, så min bevidsthed forlader kroppen derfra.  

✩  De traditionelle otte bønner ved dødstidspunktet reciteres:  

 ✩ Kongen over alle Bønner  

✩ Dedikations kapitlet fra Shantideva' s Bodhicharyavatara  

      ✩ Bønner om at blive Genfødt i det Lyksalige Land af Je Tsongkhapa  

                     ✩ Bønner i Begyndelsen, i Midten og i Slutningen af en praksis ved Je Tsongkhapa  
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✩ Indtil Buddhatilstanden - Ji si thub chhog zhug so 

✩ En daglig Bøn til  Maitreya Bodhisattva  

✩ Bøn om en statue af Maitreya  

✩ Bøn om Spontan Lyksalighed.  

✩ Multiplicerende mantraer  

✩  Medicin Buddha Pujaer vil blive dedikeret til min fremtidige genfødsel. Det er bedst at gøre det hver dag 

i 49 dage, hvis dette ikke er muligt så hver syvende dag i 49 dage. Den sidste Puja bør have mange  
ofringer samt recitation af Kongen over alle Bønner. 

 ✩  Der sponsoreres/ arrangeres Medicin Buddha pujaer for mig i Kopan-klosteret i Nepal, eller i Land of 

Medicin Buddha i Californien eller i................................................................................................................... 

 

 
Former for Praksis 
Jeg vil gerne have disse former for praksis foretaget efter min død, og helst ……………………………. 

 

✩ Recitation af Kongen over Alle Bønner.  

✩  At der bliver lavet thangkaer, dedikeret til min gode genfødsel 

✩   At der bliver udgivet Dharma bøger eller sponsoreret udgivelser på min vegne. 

✩   At der udføres selv-initation og tsog ofringer til ............................................................. (Min vigtigste     

guddom) 

✩   At der udføres Phowa - Amitabha Phowa. (Amitabha Powa er en praksis, hvorved bevidstheden 

overføres til et Lysende Klart Land, her Guru Buddhas Amitabhas Uberørte Land.) 

✩  At  knogler, aske, hår eller negle renses med den velegnede Vajrayana meditation der kaldes Jangwa. 

Denne puja udføres normalt af højt kvalificerede lamaer. 

✩  At der foretages Medicin Buddha Jangwa (Denne praksis sætter den afdøde person i stand til at 

udrense negativiteter i deres sidste eller tidligere liv. Denne praksis kan kun udføres af en som har en 
passende tantrisk initiation). 
 

Meditationer 
Jeg vil gerne have følgende meditationer foretaget på min vegne og helst ............................................. 

 

✩  Meditation på tong-len sammen med recitationer af Om Mani Padme Hum. 

✩  Meditation på tomhed. 

 
Ofringer 
Jeg vil gerne have ofringer udført efter min død og helst .......................................................................... 
 

✩  Mange tusinde lys ofringer eller andre omfattende ofringer 

i………………………………………................. 

✩  Ofringer til Sanghaen eller læg studerende, der har den samme Guru.  

✩  Ofringer til min Guru (eller mine Guruer) 
...................................................................................................................................... 

✩ Ofringer til deres egen Guru på mine vegne. 

✩ Velgørenhed eller ofringer til et Dharma center, helst 

..................................................................................  
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Pujaer 
Jeg vil gerne have at Pujaer bliver foretaget efter min død, helst ............................................................. 

 

✩  Vajrasattva tsog puja. 

✩  Dorje Khadro ild puja i en gruppe, med dedikation for den afdøde person. 
 
Retræte  
Jeg vil gerne have en retræte foretaget efter min død, helst .................................................................... 

 

✩  Nyung Nä praksis  

✩  Vajrasattva retræte, Chenrezig retræte og eller Medicin Buddha retræte 

✩  En retræte på min primære guddom 

...........................................................................................................   
 

 
 
 
Sutraer 
Jeg vil gerne have Sutraer bliver reciteret og helst ....................................................................................  
 

✩  Vajra Cutter Sutra  

✩  Recitation og meditation på Hjerte Sutraen. 

 

Mantraer  
Jeg vil gerne at mantraer bliver reciteret, helst ........................................................................................... 

 

✩  Namgyalma mantraet enogtyve gange, derefter blæse på vand, sesamfrø, eller parfume for at velsigne 

det og derefter drysse det over den døde krop. (Det er bedst recitere det lange mantra, om muligt.) 

✩  De Fem Store mantraer 

               - Kunrig mantraet 
 - Buddha Mitrugpa mantraet 
 - Namgyalma  mantraet (det lange & og det korte) 
              -- Den Pletfrie Tindes Hjerte mantra 
 - Det Ønskeopfyldende Hjulmantra  
 

✩ Recitation af  de Ti Kraftfulde Mantraer. 

 

Bønner og Praksis foretaget med min aske 
Jeg vil gerne at følgende ting skal foretages med min aske efter en Jangwa ................................ 
 

✩  Drysses i vinden fra et højt bjerg. Uanset hvilke væsener der bliver berørt af asken, bliver de udrensede 

for deres formørkelser og negativiteter. 
 

✩  Spredes i vandet så enhver fisk eller andre væsener der bliver berørt af at vandet, bliver udrensede. 

 

✩  Bruges til at lave en stupa eller en statue. For eksempel Medicin Buddha, Amitabha, Chenrezig, 

afhængig af, hvad der vil have den stærkeste effekt. Enhver af de otte typer stupaer er egnede til brug for 
dette formål, også Kadampa stupaen. Jeg vil foretrække ................................................................................  
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✩  Lavet til ..................................................................................................... tsa-tsas eller Mitrugpa tsa-

tsas. 

  
 

 

 

 

 

 

Navn.............................................................................Dato................................... 
 

 

 

 

Oversat fra engelsk af Tina Franka Antonsen med tilladelse fra Amitabha Hospice. 
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