vuur offergave aan vajra daka 1
Zoeken van toevlucht

De Boeddha, Dharma and Sangha, zijn mijn toevlucht tot ik het
boeddhaschap bereikt heb. Door het beoefenen van goedgevendheid en andere volmaaktheden moge ik het boeddhaschap verwerven om dienstbaar te zijn aan alle wezens
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Voor het welzijn van alle wezens die ooit eens als een moeder
voor mij geweest zijn.
Moet ik in dit leven de staat van de boeddha guru Yidam wil
bereiken. Daarom zal ik deze vuuroffergave aan Vajradaka
doen.
Het visualiseren van entiteit van de basis

OM AMRITA KUNDALI HANA HANA HUM PHAT OM
SVABHAVA SHUDDHA SARVA DHARMAH SVABHAVA
SHUDDHO HAM
Alle foutieve verschijningen lossen op in hun ware natuur van
non-dualiteit. Vanuit deze ware natuur manifesteert een
driehoekig vuur waarin alle schijnbeelden verbrand worden. In
het midden verschijnt een acht-bladige lotus met een
zonneschijf met een donkere blauwe HUNG. Deze HUNG
lost op in licht en transformeert in een toornige vajra met aan
beide einden vijf open punten met op het middenstuk een
HUNG. Hier uit verrijst het zwartblauwe lichaam van VAJRA
DAKA. Hij heeft één gezicht met twee handen die een vajra en
ghanta in de Hundza mudra vast houden. Getooid met een
tiara met vijf schedels en gekleed in een lende doek van een
tijgervel. Hij kijkt met een toornige blik omhoog en zijn vier
grote hoektanden zijn zichtbaar. Verder daagt hij een snoer
met vijftig hoofden en een wiel ornament op zijn hart. Zittend,
met de voetzolen tegen elkaar is Vajra Daka in het aspect van
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glorieuze vernietiger van alle negatieve activiteiten.
Op zijn kruinchakra verschijnt een witte syllabe OM, op zijn
keelchakra een rode AH en op zijn hartchakra a blauwe
HUNG. Vanuit deze syllaben straalt licht, hierdoor worden de
wijsheid entiteit, Vajra Daka en de wezens die absolutie geven
uit genodigd.
DZA HUNG BAM HO De wijsheid entiteiten worden één
met de gevisualiseerde Vajradaka, hierdoor ontvangt deze
absolutie. Vajradaka wordt op zijn kruin bekroond met
Akshobya.
(bel+damaru)
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(Als er een altaar op gezet is met schaaltjes consecreer de
offergaven als het volgt :)

OM AMRITA KUNDALI HANA HANA HUM PHAT OM
SVABHAVA SHUDDHA SARVA DHARMAH SVABHAVA
SHUDDHO HAM
Alle foutieve verschijningen lossen op in hun ware natuur van
de non-dualiteit. Vanuit deze ware natuur van KHAM’s komen
schedel schalen waarin van HUM de offergaven in hun ware
natuur manifesteren en de offergaven zoals water voor de
voeten, bloemen, wierook, licht, parfum, voedsel en muziek
verschijnen. Ze hebben de functie om ongeconditioneerde
voldoening te geven aan de zes vormen van zintuiglijke
cognities.
OM ARGHAM AH HUM / OM PADYAM AH HUM / OM
VAJRA PUSHPE AH HUM / OM VAJRA DHUPE AH HUM /
OM VAJRA AHLOKE AH HUM /OM VAJRA GANDHE AH
HUM OM NAIVIDYA AH HUM / OM SHABDA AH HUM
OM AH HUM x3
(bel +damaru)
Het geven van de zeven offergaven

OM VAJRA DAKA SAPARIWARA, ARGHAM, PADYAM,
PUSHPE, DHUPE, AHLOKE, GANDE NAIVIDYA, SHAPTA -PARTITSA HUNG SOHA
(bel+ Damaru)
Betuigen van respect

Naar Vajra Akshobya, grote winnaar meester van de vajra
sfeer, De drie vajras zijnde en de drie mandala's.
Houder van deze kennis, Vajra Daka betuig ik mijn respect.
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We visualiseren als het volgt:

We zijn zelf in ons gewone aspect, in mijn hart verschijnt een
zwarte syllable PAM. Dit is the essentie van alle negativiteiten
ooit verzameld. Bij de navel verschijnt van een rode RAM een
vuur mandala. Onder de voeten van YAM verschijnt een wind
mandala. De PAM straalt licht uit. Dit trekt alle negativiteiten
en obstakels van de drie deuren aan en deze worden
geabsorbeerd in de PAM. Het blauwe wind mandala wordt
actief en er gaat een scherpe wind door de zolen van mijn
voeten. Dit stimuleert het vuur in de navel waardoor de PAM
door mijn neus uitgedreven wordt. De PAM neemt de vorm
van een zwarte schorpioen aan en deze absorbeert in het
zwarte sesam zaad.
(we arrangeren het sesam zaad in de vorm van een
schorpioen)
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offer het sesamzaad aan de mond van Vajradaka, terwijl het volgende
gereciteerd wordt

Terugkeer

OM VAJRA DAKA KHA KHA KHAHI KHAHI
SARVA PAPAM DAHANA BAKMI KURU SOHA

Moge alle negativiteiten en obstakels die ik ooit gecreëerd heb
en alle geloften die ik sinds beginloze leven in het cyclische
bestaan heb gebroken gereinigd worden.
SHANTIM KURUYE SVAHA
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offer nu de rest terwijl we : OM VAJRADAKA KHA-- reciteren.
In de laatste ronde: OM VAJRADAKA KHA--offer de laatste sesam en
besluit met Shantim kuruye svaha.

offergave tot besluit
OM VAJRA DAKA SAPARIWARA,
ARGHAM PADYAM PUSHPE DHUPE AHLOKE GANDHE
NAIVIDYA SHABDA PARTITSA HUNG SOHA
Lofzang

In het midden van een laaiend vuur van wijsheid, verschijnt U
als een toornige entiteit. Door U in herinnering te houden,
worden demonen van zinsbegoocheling vernietigd.
Aan U Vajra Daka betuig ik mijn respect.
Verzoek om geduldig met ons te zijn

De entiteiten van wijsheid keren weer terug naar hun
herkomst. OM VAJRA MU
De entiteit van de basis transformeert in een laaiend vuur.
Opdragen van verdiensten

Moge ik door de kracht van deze handelingen onder de zorg
blijven van hen die het onfeilbare pad laten zien.
Geen genoegen met woorden alleen, moge ik de nectar
drinken van de guru’s gesproken Dharma.
Moge ik en anderen door de beoefening van onthechting,
Bodhicitta, heilzame visie, sunyata en de zes perfecties,
De twee paden van sutra en geheime mantra volbrengen.
Mogen we snel de staat met de tien krachten bereiken.
Moge door de zegening van de Guru, de drie juwelen
Moge door het zien van de ware natuur van de realiteit.
Moge alle wensen van grote voorspoed in vervulling gaan.
Moge ik zelf en anderen snel volledig Boeddhaschap bereiken.
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OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA / VAJRASATTVA
TVENOPATISHTA DRIDHO ME BHAVA / SUTO KAYO ME
BHAVA SUPO KAYO ME BHAVA / ANURAKTO ME BHAVA
/SARVA SIDDHI ME PRAYACCHA /SARVA KARMA SUCCA
ME CITTAM SHRIYAM KURU HUM /HA HA HA HA HOH
BHAGAVAN SARVA THATHAGATA VAJRA MA ME MUNCHA
VAJRA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT

Fouten gemaakt, onwetendheid, het niet vinden substanties,
mag ik verzoeken om geduld hier mee te hebben.
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