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Pojdite po Zatočišče in prebudite Bodičito
Om Ah Hum Hri

V trenutku se porodite iz metod in modrosti kot
telo Vadžrakilaje za odstranitev epidemij, 

srdito in temno modre barve, z eno glavo in štirimi rokami,
prvi dve roki držita bodalo (phurbo) in krvav kelih iz lobanje,

drugi dve roki, ki sta prekrižani, držita vadžro in zvonec,
okrašen s kostmi in sedeč na sončno mesečnem sedežu na lotosu,

na prestolu zatrtega Rute,
štiri-nogi s hitrostjo bojevite drže,

Išvara, ki je temnomodre barve z enim obrazom in dvema rokama,
phurba v desni roki in krvava khapala v levi roki,

z dvema nogama objet z družico z veliko blaženostjo in praznino,
vizualizirajte vero in praznino v centru žgočega plamena,

čarobna domišljija čistega obstoja med nirvano in samsaro,
zaznavajte vse pristno donenje kot mantro,

v naravi notranjega sija procesa misli
recitirajte, kar koli se zgodi, preko prvobitnega stanja Samanthabadre,

bistvo srca Samanthabadre se samovoljno pojavlja vsepovsod.

Om Benza Kile Kilaya Raja Troda Hung Phat

Ta skrivna dnevna praksa se izvaja preko prilagodljive rabe Štirih Žebljev, ki vežejo
življenje v tantričnih učenjih, vključno z milijonom štirih tisoč. Rezultat te prakse je veliki

dosežek Vadžrakilaje, ki je protistrup za vse vrste epidemij, in za dosežek nesmrtnega
življenja v tej kratki življenjski dobi. Samaja Gjal! Gjal! Gjal! 

Zunanja posoda je očiščeno v pet družin Bud,
notranja bitja so očiščena v srdite mandale,



skrivna bitja so dozorela v celovito popolnost,
naj vsa bitja dosežejo preobrazbo mavričnega telesa!

Na kitajsko novo leto prvega meseca sem med izbruhom pljučnice korona virusa povsod po svetu na
prošnjo mojstra prerokovanja iz zrcala za močno prakso Vadžrakilaje, da bi se znebili sedanje

epidemije, tako prepisal ta zaklad uma iz nebesne zakladnice z blaženostjo velikega božanstva. Tako
sem, jaz, Šri Emaho, molil pred mojstrom, nosilcem linije, in oceanom božanstev z iskrenostjo, naj

koristi vsem čutečim bitjem. Naj bo tako! 
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