Vadžrasattvas attīrīšanas meditācija
“PAM” uz mana kroņa kļūst par lotosu un “AH” par mēness disku; uz tiem “HŪM”
kļūst par baltu pieczaru vadžru, kas centrā atzīmēta ar HŪM. No šīs vadžras izstaro
gaisma, kas tajā atgriežas un tad vadžra kļūst par baltu Vadžrasattvu ar vienu seju,
kurš labajā rokā pie sirds tur vadžru, un kreisajā pie jostas, zvanu. Viņš ir greznots ar
dažādiem dārgakmeņu rotājumiem. Viņš sēž vadžras pozā; uz viņa sirds mēness
diska balts HŪM izstaro gaismas starus, aicinot viņam līdzīgos gudrības varoņus.
Viņiem piedāvā: OM VADŽRASATTVA SAPARIVARA ARGHAM… PADJAM…
PUŠPE… DHUPE… ALOKE… GANDHE… NAIVEDJA… ŠABDA PRATIČHA HŪM
SVĀHĀ
DŽA HŪM VAM HOH
Tie kļūst nedalāmi.
Atkal viņa sirds HŪM izstaro gaismas starus aicinot iesvētības dievības.
OM PANČAKULA SAPARIVARA ARGHAM… PADJAM… PUŠPE… DHUPE…
ALOKE… GANDHE… NAIVEDJA… ŠABDA PRATIČHA HŪM SVĀHĀ
"Lai visi tathagatas lūdzu atklāti piešķir svētību!”
Kad šādi lūdzu, tie paceļ ar gudrības eliksīru pildītas vāzes un iesvēta viņu:
OM SARVA TATHĀGATA ABHIŠEKHATA SAMAJA ŠRIJE HŪM
Vadžrasattvas ķermenis piepildās ar gudrības eliksīru, un pārplūdums kļūst par
Akšobhja Buddha, kurš izgrezno viņa galvu.
“Kungs Vadžrasattva, lūdzu šķīsti un attīri mani un citus no zvērestu zaudējumiem,
visiem grēkiem un prāta tumsas.” Tā lūdzot, viņa sirds HŪM izstaro gaismas starus,
attīrot visu būtņu grēkus un aptraipīšanos, un arī ziedojot buddhām un bodhisattvām.
Visi būtņu tikumi ir koncentrēti gaismā, tie absorbē viņa sirds HŪM un padara viņa
mirdzumu un enerģiju izcilu.
OM VADŽRASATTVA SAMAJA MANUPALJA VAŽRASATTVENOPATIŠTA DRDHO
ME BHAVA SUTOŠJO ME BHAVA SUPOŠJO ME BHAVA ANURAKTO ME BHAVA
SARVASIDDHIM ME PRAJAČHA HA HA HA HA HO BHAGAVĀN SARVA
TATHĀGATA VADŽRA MA ME MUNČA VADŽRI BHĀVA MAHĀ SAMĀJA SATTVA
AH HŪM PHAT [atkārtot 21 reizi]
Tad lūdz: “Ak, mans guru-glābēj, lūdzu dod man patvērumu! Savas nezinas maldināts esmu radījis neprasmīgu karmu un lauzis un zaudējis pieņemtos zvērestus.
Augstākais vadžras turētājs, kura būtība ir lielā līdzjūtība, es pieņemu patvērumu
Tevī, visu būtņu vadonī.”
Vadžrasattva tad saka: “Mīļais bērns, visi tavi grēki un lauztie solījumi ir šķīstīti un
attīrīti.”
Viņš izšķīst manī, un mans ķermenis, runa un prāts kļūst nešķirami no Vadžrasattvas.	
  

