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༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ིབོཛྲ་རཱ་ཏི་ིརུ་ནཱ་མོ་དྷཱ་ར་ཎི།ི བོདོ་སྐད་དུ། དཔལ་རྡོ་ོ

རྗེ་ེསྡེརེ་མོ་ོཞེསེ་བྱི་བོའི་ིགཟུངས། སངས་རྒྱས་དང་བྱིང་ཆུབོ་སམེོས་དཔའི་ཐམོས་

ཅད་ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལོ། །དཀོོན་མོཆོོག་གསུམོ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལོ། །བོཅོམོ་

ལྡན་འིདས་རྡོ་ོརྗེ་ེཟོམོོ་གྱི་ིཁང་པ་ན། དག་ེསློངོ་ག་ིདག་ེའིདུན་ཆོནེ་པ་ོདང་། རགི་པ་

འིཛིནི་པའི་ིདག་ེའིདུན་གྲངས་མོདེ་པ་རྣམོས་དང་ཐབོས་གཅགི་ཏུ་བོཞུགས་ཏི།ེ ད་ེ

ནས་བོཅམོོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་རགི་པ་འིཛིནི་པ་རྣམོས་ལ་བོཀོའི་སྩལ་པ། རགི་པ་

Dhāraṇī of Glorious Vajraṇakhī 

gyagar ke du / shri benza ra ti ru nama dhara ni / böke du / 
päl dorje dermo zhe jawä zung 

sangye dang jangchub sempa thamche la chagtshäl lo 
könchog sum la chagtshäl lo

chomdände dorje zom gyi khangpa na / gelong gi gendün 
chenpo dang / rigpa dzinpe gendün drangmepa nam dang 
thab chig tu zhug te / dene chomdände kyi rigpa dzinpa nam 
la katsäl pa 

rigpa dzinpa nam nyön chig / päl dorje dermo zhe jawa zhig 
yö de / de ni dewar shegpa nam kyi sämo / jangchub sempa 
nam kyi chamo / throwo nam kyi yum  

khandroma nam kyi tsomo / rigpa dzinpa nam kyi drogmo / 
tänpa sungwe ngadag / könchog sum gyi sungma / ngödrub 
thamche kyi jungne / dü dang muteg thamche drölwar jepe 
ngadag yin no  
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འིཛིིན་པ་རྣམོས་ཉོོན་ཅིག །དཔལ་རྡོ་ོརྗེེ་སྡེེར་མོ་ོཞེེས་བྱི་བོ་ཞེིག་ཡོོད་དེ། དེ་ནི་

བོད་ེབོར་གཤེགེས་པ་རྣམོས་ཀྱི་ིསྲས་མོ།ོ བྱིང་ཆུབོ་སམེོས་དཔའི་རྣམོས་ཀྱི་ིལྕམོ་

མོ།ོ ཁྲོ་ོབོ་ོརྣམོས་ཀྱི་ིཡུམོ། མོཁའི་འིགྲ་ོམོ་རྣམོས་ཀྱི་ིགཙོ་ོམོ།ོ རགི་པ་འིཛིནི་པ་

རྣམོས་ཀྱི་ིགྲགོས་མོ།ོ བོསྟན་པ་སྲུང་བོའི་ིམོངའི་བོདག །དཀོནོ་མོཆོགོ་གསུམོ་གྱི་ི

སྲུང་མོ། དངསོ་གྲུབོ་ཐམོས་ཅད་ཀྱི་ིའིབྱུང་གནས། བོདུད་དང་མུ་སྟགེས་ཐམོས་

ཅད་སྒྲོལོ་བོར་བྱིདེ་པའི་ིམོངའི་བོདག་ཡོནི་ན།ོ །

Dhāraṇī of Glorious Vajraṇakhī 

In the language of India: Śrī-vajra-ratiru-nāma dhāraṇī 
In the language of Tibet: pal dorjé dermo shé cha wé zung 
In the English language: The Incantation of Glorious Vajra Claw

Homage to all the buddhas and bodhisattvas! 
Homage to the Three Jewels!

The Blessed One was dwelling within the Vajra Palace surrounded by a 
great assembly of monks and an assembly of innumerable vidyādharas. 
Just then, the Blessed One addressed the vidyādharas:

“Listen vidyādharas!Here is a deity called Vajraṇakhī. 
She is the daughter of the sugatas, 
The sister of the bodhisattvas, 
And mother of the wrathful deities.

She is the foremost of ḍākinīs, 
An ally of the vidyādharas, 
And the sovereign guardian of the teachings.

She is the protectress of the Three Jewels, 
Source of all siddhis, 
And the queen who liberates demons and heretics.
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rigpa dzinpa gang gi dorje khandromä zung ngag di jesu zung 
ne däjö gyi na / legpe yöntän cho nga dang dänpar gyur te / 
cho ngapo gang zhe na 

ne gang dang gangdu kye kyang chökyong be gyälpo dang 
thräpa dang 

digpa mi jepe yül du kyewa dang / tagtu dü zangpo dang 
thräpa dang

tagtu gewe drogpo nam dang drogpa dang 

wangpo dang yänlag tshangwa dang

chölam nampa zhi dülwa dang

tshülthrim dang damtshig nyampa mepar gyurwa dang

chödze dang tshowe yoje nam zhän gyi mi throgpar gyurwa dang

tagtu mi zhän nam kyi kurti dang phu dü du jepar gyurwa dang

nordze dang longchö phünsum tsogpar gyurwa dang

döpe dön thamche drubpar gyurwa dang

chökyong be sungma nam kyi gön kyab jepar gyurwa dang

རིག་པ་འིཛིིན་པ་གང་གིས་རྡོོ་རྗེེ་མོཁའི་འིགྲོ་མོའིི་གཟུངས་སྔགས་འིདི་རྗེེས་སུ་

བོཟུང་ནས་བོཟླས་བོརྗེདོ་བོགྱིསི་ན། ལགེས་པའི་ིཡོནོ་ཏིན་བོཅ་ོལྔ་དང་ལྡན་པར་

འིགྱུར་ཏིེ། བོཅ་ོལྔ་པ་ོགང་ཞེེ་ན། གནས་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེེས་ཀྱིང་ཆོོས་སྐྱེོང་

བོའིི་རྒྱལ་པོ་དང་ཕྲད་པ་དང་། སྡེིག་པ་མོི་བྱིེད་པའིི་ཡུལ་དུ་སྐྱེེ་བོ་དང། རྟག་

ཏུ་དུས་བོཟོང་པོ་དང་ཕྲད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་དགེ་བོའིི་གྲོགས་པོ་རྣམོས་དང་

འིགྲོགས་པ་དང་། དབོང་པོ་དང་ཡོན་ལག་ཚང་བོ་དང་། སྤྱོོད་ལམོ་རྣམོ་པ་
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Any vidyādhara who recites the dhāraṇī of this Vajra-Ḍākinī from memory 
will attain these fifteen qualities of excellence:

Wherever they take birth, they will meet with a king who upholds the 
Dharma.

They will be born in a place where negative actions are not committed.

They will always encounter favorable times.

They will always be befriended by the virtuous.

Their faculties and limbs will be intact.

They will maintain their discipline during the four activities.

Their vows and samayas will never be damaged.

Their offerings and possessions will not be stolen by others.

They will always be respected and honored by others.

They will have abundant wealth and enjoyments.

They will accomplish whatever they desire.

They will be protected by the guardians of the Dharma.

བོཞེ་ིདུལ་བོ་དང་། ཚུལ་ཁྲོམིོས་དང་དམོ་ཚགི་ཉོམོས་པ་མོདེ་པར་འིགྱུར་བོ་དང་།  

མོཆོོད་རྫས་དང་འིཚ་ོབོའིི་ཡོོ་བྱིད་རྣམོས་གཞེན་གྱིིས་མོི་འིཕྲོག་པར་འིགྱུར་བོ་

དང་། རྟག་ཏུ་མོི་གཞེན་རྣམོས་ཀྱིིས་བོཀུར་སྟི་དང་ཕུ་དུད་དུ་བྱིེད་པར་འིགྱུར་

བོ་དང་། ནོར་རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོོད་ཕུན་སུམོ་ཚོགས་པར་འིགྱུར་བོ་དང་།  

འིདོད་པའིི་དོན་ཐམོས་ཅད་འིགྲུབོ་པར་འིགྱུར་བོ་དང་། ཆོོས་སྐྱེོང་བོའིི་སྲུང་མོ་

རྣམོས་ཀྱིསི་མོགནོ་སྐྱེབོས་བྱིདེ་པར་འིགྱུར་བོ་དང་། 
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tagtu gewäshe dang thräpar gyurwa dang / chö thö ne 
drubpa nyam su lenpar gyurwa te / legpe yöntän nampa cho 
nga dang dänpar gyur ro 

zhänyang shi ngän du chiwa nampa cho nga nyongwar 
mingyur te / de gang zhe na 

muge jung ne tog te mi chi / tshöncha dang chagkyu gyab ne 

mi chi / mag drangpe yül du mi chi / tag dang chänzän nam 

kyi mi sö / chü khyer ne mi chi / me tshig ne mi chi / dug lü 

ne mi chi / jungpo nam kyi mi sö / sem tor zhing nying nyöpe 

mi chi / riam shing ngam gäpa lhung ne mi chi / pharöl pö 

jätem kyi mi chi / rimne ngänpe mi chi / rang gi cheb te mi 

chi / kha ogtu te te mi chi / thog bab te mi chi / thongwa 

dang thrülpame ching lagpa yamo je ching chiwar mingyur ro

 

རྟག་ཏུ་དགེ་བོའིི་བོཤེེས་དང་ཕྲད་པར་འིགྱུར་བོ་དང་། ཆོོས་ཐོས་ནས་སྒྲུབོ་པ་

ཉོམོས་སུ་ལནེ་པར་འིགྱུར་བོ་སྟ།ེ ལགེས་པའི་ིཡོནོ་ཏིན་རྣམོ་པ་བོཅ་ོལྔ་དང་ལྡན་

པར་འིགྱུར་ར།ོ །གཞེན་ཡོང་གཤེསི་ངན་དུ་འིཆོ་ིབོ་རྣམོ་པ་བོཅ་ོལྔ་མྱོངོ་བོར་མོ་ི

འིགྱུར་ཏིེ། དེ་གང་ཞེེ་ན། མུ་གེ་བྱུང་ནས་ལྟོོགས་ཏིེ་མོི་འིཆོི། མོཚོན་ཆོ་དང་

ལྕགས་ཀྱུ་རྒྱབོ་ནས་མོི་འིཆོི། དམོག་དྲངས་པའིི་གཡུལ་དུ་མོི་འིཆོི། སྟག་དང་

གཅན་གཟོན་རྣམོས་ཀྱིསི་མོ་ིགསདོ། ཆུས་ཁྱེརེ་ནས་མོ་ིའིཆོ།ི མོསེ་ཚགི་ནས་
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They will always meet with a spiritual guide. 
They will practice the Dharma upon hearing it. 
These are the fifteen qualities of excellence they will obtain.

Moreover, they will never experience the fifteen deaths from terrible 
experiences:

They will not die of starvation from famine. 
They will not die by impact from weapons or blades. 
They will not die in battle with an assaulting army. 
They will not be killed by tigers or wild beasts. 
They will not die from being drowned in water.
They will not die from being immolated in fire. 
They will not die from being poisoned. 
They will not be killed by spirits.  
They will not die in a coma or of insanity. 
They will not die from falling off a mountain, tree, or cliff.
They will not die from an opponent’s sorcery. 
They will not die from infectious diseases. 
They will not die from committing suicide. 
They will not die facing downwards. 
They will not die from lightning strikes. 
They will not die struggling, bewildered, or in great agony.

མོ་ིའིཆོ།ི དུག་བླུད་ནས་མོ་ིའིཆོ།ི འིབྱུང་པ་ོརྣམོས་ཀྱིསི་མོ་ིགསདོ། སམེོས་སྟརོ་

ཞེངི་སྙིངི་མྱོསོ་པས་མོ་ིའིཆོ།ི རའིིམོ་ཤེངི་ངམོ་གད་པ་ལྷུང་ནས་མོ་ིའིཆོ།ི ཕ་རལོ་

པའོི་ིབྱིད་སྟམེོས་ཀྱིསི་མོ་ིའིཆོ།ི རམིོས་ནད་ངན་པས་མོ་ིའིཆོ།ི རང་གསི་ལྕབེོས་ཏི་ེ

མོ་ིའིཆོ།ི ཁ་འིགོ་ཏུ་བོལྟོས་ཏི་ེམོ་ིའིཆོ།ི ཐགོ་བོབོས་ཏི་ེམོ་ིའིཆོ།ི མོཐངོ་བོ་དང་འིཁྲུལ་

པ་མོདེ་ཅངི་ལག་པ་གཡོའི་མོ་ོབྱིདེ་ཅངི་འིཆོ་ིབོར་མོ་ིའིགྱུར་ར།ོ །



10

zhänyang phänyön dinam dang dänpar gyur te  

lü la ne minjung zhing gälte le kyi wang gi ne jung na yang 

nyurdu zhiwar gyurwa dang   

kyewo mangpö yi du ongwa dang   

nor nye ching nor yöpa yang künme khyerwar migyurwa dang  

dre jigpa jungwar migyurwa dang   

rig gyü phelwar gyurwa dang   

tshering bar gyurwa dang   

thutsäl dang dänpar gyurwa dang   

lama dampa nam la gü shing chö la longchö par gyurwa dang /  
si dang thu dang mikha zugpa thamche chir dogpar gyurwe chir  

dorje khandromä gyündu sungwa dang / kyobpa dang / bepar 
jepa de chir rigpa dzinpa nam kyi zung ngag di / driwar ja’o / 
changwar ja’o / lagpar ja’o / kün chubpar ja’o / tshülzhin du 
yi la ja’o  

གཞེན་ཡོང་ཕན་ཡོནོ་འིད་ིརྣམོས་དང་ལྡན་པར་འིགྱུར་ཏི།ེ ལུས་ལ་ནད་མོ་ིའིབྱུང་

ཞེངི་གལ་ཏི་ེལས་ཀྱི་ིདབོང་གསི་ནད་བྱུང་ན་ཡོང་མྱུར་དུ་ཞེ་ིབོར་འིགྱུར་བོ་དང་། 

སྐྱེ་ེབོ་ོམོང་པའོི་ིཡོདི་དུ་འིངོ་བོ་དང་། ནརོ་རྙེདེ་ཅངི་ནརོ་ཡོདོ་པ་ཡོང་རྐུན་མོས་ཁྱེརེ་

བོར་མོ་ིའིགྱུར་བོ་དང་། དགྲའི་ིའིཇིགིས་པ་ འིབྱུང་བོར་མོ་ིའིགྱུར་བོ་དང། རགིས་

བོརྒྱུད་འིཕེལ་བོར་འིགྱུར་བོ་དང་། ཚེ་རིང་བོར་འིགྱུར་བོ་དང་། མོཐུ་རྩལ་དང་

ལྡན་པར་འིགྱུར་བོ་དང་། བླ་མོ་དམོ་པ་རྣམོས་ལ་གུས་ཤེངི་ཆོསོ་ལ་ལངོས་སྤྱོདོ་པར་
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Moreover, they will receive these benefits:

Sickness will not befall them. If, through the power of karma, sickness should 
arise, they will recover swiftly.

Many will consider them attractive.

Their wealth and possessions will not be stolen.

They will never have to fear enemies.

Their progeny will be prosperous.

They will live long.

They will be powerful and mighty.

They will have respect for noble teachers and practice the Dharma, 
And they will ward off all evil ‘si-spirits’, black magic and malicious speech.

Thus, so that the Vajra-Ḍākinī may continuously guard, protect, and 
conceal you, Vidyādharas, you should copy this dhāraṇī, wear it, recite 
it, fully understand it, and correctly memorize it.”

འིགྱུར་བོ་དང་། སྲ་ིདང་མོཐུ་དང་མོ་ིཁ་ཟུག་པ་ཐམོས་ཅད་ཕྱརི་བོཟླགོ་པར་འིགྱུར་བོའི་ི

ཕྱརི། རྡོ་ོརྗེ་ེམོཁའི་འིགྲ་ོམོས་རྒྱུན་དུ་སྲུང་བོ་དང་། སྐྱེབོོ་པ་དང་། སྦེདེ་པར་བྱིདེ་པ་

དའེི་ིཕྱརི་རགི་པ་འིཛིནི་པ་རྣམོས་ཀྱིསི་གཟུངས་སྔགས་འིད་ིབྲི་ིབོར་བྱིའི།ོ །བོཅང་བོར་

བྱིའི།ོ །བོཀླག་པར་བྱིའི།ོ །ཀུན་ཆུབོ་པར་བྱིའི།ོ །ཚུལ་བོཞེནི་དུ་ཡོདི་ལ་བྱིའི།ོ །
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དཀོནོ་མོཆོགོ་གསུམོ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལ།ོ །བོཅམོོ་ལྡན་འིདས་ད་ེབོཞེནི་གཤེགེས་

པ་དགྲ་བོཅམོོ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫགོས་པའི་ིསངས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབོ་པ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་

ལ།ོ །སྟངོ་ཆོནེ་མོ་ོརབོ་ཏུ་འིཇིམོོས་པ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལ།ོ །རྨ་བྱི་ཆོནེ་མོ་ོལ་ཕྱག་

འིཚལ་ལ།ོ །ས་ོས་ོའིབྲིང་བོ་ཆོནེ་མོ་ོལ་ཕྱག་འིཚལ་ལ།ོ །བོསལི་བོའི་ིཚལ་ཆོནེ་མོ་ོ

ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལ།ོ །གསང་སྔགས་རྗེསེ་སུ་འིཛིནི་པ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལ།ོ །རྡོ་ོརྗེ་ེ

མོཁའི་འིགྲ་ོམོ་རྣམོས་ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལ།ོ །

könchog sum la chagtshäl lo   

chomdände dezhin shegpa drachompa yangdagpar dzogpe 

sangye shakya thubpa la chagtshäl lo   

tongchen mo rabtu jompa la chagtshäl lo   

maja chenmo la chagtshäl lo   

soso drangwa chenmo la chagtshäl lo   

silwe tshäl chenmo la chagtshäl lo   

sang ngag jesu dzinpa la chagtshäl lo   

dorje khandroma nam la chagtshäl lo  

dag gyälpö jigpa dang / chomkün gyi jigpa dang / me jigpa 
dang / chü jigpa dang / dug gi jigpa dang / tshön gyi jigpa 
dang / pharöl gyi mag tshog kyi jigpa dang / muge jigpa dang /  
dre jigpa dang / che babpe jigpa dang / dü mayinpar chiwe 
jigpa dang / sa yowe jigpa dang / karda tungwe jigpa dang / 
gyälpö chäpe jigpa dang / lhe jigpa dang  
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Homage to the Three Jewels!

Homage to the Bhagavan, the Tathāgata, the Arhat, the complete and 
perfect Buddha Śākyamuni!

Homage to Mahāsahasrapramardanī!

Homage to Mahāmāyūrī!

Homage to Mahāpratisarā!

Homage to Mahāśītavatī!

Homage to Mahāmantrānusāriṇī!

Homage to the vajraḍākinīs!

All dangers posed by rulers, thieves, fire, water, poison, weaponry, opposing 
armies, famines, adversaries, storms, untimely death, earthquakes, meteors, 
royal punishment, gods, nāgas, lightning, garuḍas, and ferocious beasts are 
overcome! 

བོདག་རྒྱལ་པའོི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། ཆོམོོ་རྐུན་གྱི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། མོའེི་ིའིཇིགིས་

པ་དང་། ཆུའི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། དུག་ག་ིའིཇིགིས་པ་དང་། མོཚནོ་གྱི་ིའིཇིགིས་

པ་དང་། ཕ་རལོ་གྱི་ིདམོག་ཚགོས་ཀྱི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། མུ་གའེི་ིའིཇིགིས་པ་དང་།  

དགྲའིི་འིཇིིགས་པ་དང་། ལྕེ་འིབོབོ་པའིི་འིཇིིགས་པ་དང་། དུས་མོ་ཡོིན་པར་

འིཆོ་ིབོའི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། ས་གཡོ་ོབོའི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། སྐར་མོདའི་ལྟུང་བོའི་ི

འིཇིགིས་པ་དང་། རྒྱལ་པའོི་ིཆོད་པའི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། ལྷའི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། 
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lü jigpa dang / log gi jigpa dang / namkha ding gi jigpa dang /  
chänzän throwö jigpa dang / jigpa dedag thamche le dag 
gyälwar gyur chig  

jigpa dedag thamche rig ngag di che do / phurbü dabwo / 
thowe dung ngo / chagye nän no  

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM / KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM 

OM GHA GHA / GHATAYA GHATAYA / SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG GI JIGPA THAMCHE MARAYA PHÄT PHÄT

KILI KILAYA PHÄT / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA / BENZA DHARO / AJNYA PAYATI / KAYA WAKA 
TSITTA / BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT 

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA HANA DAHA DAHA /  
PATSA BIDHAM SAYA / DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA 
KRODHA HUNG PHÄT

ཀླུའི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། གློགོ་ག་ིའིཇིགིས་པ་དང་། ནམོ་མོཁའི་ལྡངི་ག་ིའིཇིགིས་པ་

དང་། གཅན་གཟོན་ཁྲོ་ོབོའོི་ིའིཇིགིས་པ་དང་། འིཇིགིས་པ་ད་ེདག་ཐམོས་ཅད་ལས་

བོདག་རྒྱལ་བོར་གྱུར་ཅགི །འིཇིགིས་པ་ད་ེདག་ཐམོས་ཅད་རགི་སྔགས་འིདསི་བོཅད་

ད།ོ ཕུར་བུས་གདབོ་བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ 
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All are eliminated through this vidyā-mantra! 

They are struck with the kīla! 

Pounded with the hammer! 

And suppressed beneath the seal!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ gha 
gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | all that is dangerous 
māraya phaṭ phaṭ | kīli kīlaya phaṭ | sarvapāpān hūṃ hūṃ 
hūṃ | vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ 
kīli kīlaya hūṃ phaṭ | oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ | oṃ 
vajrakrodha mahābala hana hana daha daha paca vidhvaṃsaya 
jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ

ནམོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུ་ཥྚཾ་ཾམཱ་

ར་ཡོ། བོདག་ག་ིའིཇིགིས་པ་ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་ཡོ་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཕཊ། སརྦ་

པཱ་པཧཾཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་

ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་བོ་ལ་ ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་

ད་ཧ། པ་ཙོ་བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོདྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཤྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ།  
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dag la lhe dön dang / lü dön dang / lha mayin gyi dön dang /  
lunglhe dön dang / namkha ding gi dön dang / drize dön dang /  
miam chi dön dang / to che chenpö dön dang / nöjin dang / 
sinpö dön dang / yidag kyi dön dang / shaze dön dang / jungpö 
dön dang / drülbum gyi dön dang / sülpö dön dang / lü sülpö 
dön dang / kem je kyi dön dang / je je kyi dön dang / nyo je 
kyi dön dang / drib nön gyi dön dang / nönpö dön dang / 
khandromä dön dang / namdrü dön dang / shinje dön dang / 
je dön dang / mamo gawar jepe dön dang / küntu drowe dön 
dang / tsherma dönpe dön nam le dag gyälwar gyur chig

dön dedag thamche kyi ngän sem dang   
nösem thamche rig ngag di che do  
phurbü dabwo 
thowe dung ngo  
chagye nän no

བོདག་ལ་ལྷའི་ིགདནོ་དང་། ཀླུའི་ིགདནོ་དང་། ལྷ་མོ་ཡོནི་གྱི་ིགདནོ་དང་། རླུང་

ལྷའི་ིགདནོ་དང་། ནམོ་མོཁའི་ལྡངི་ག་ིགདནོ་དང་། དྲ་ིཟོའི་ིགདནོ་དང་། མོའིིམོ་

ཅིའིི་གདོན་དང་། ལྟོོ་འིཕྱེ་ཆོེན་པོའི་ིགདོན་དང་། གནོད་སྦྱིིན་དང་། སྲིན་པོའི་ི

གདནོ་དང་། ཡོ་ིདྭགས་ཀྱི་ིགདནོ་དང་། ཤེ་ཟོའི་ིགདནོ་དང་། འིབྱུང་པའོི་ིགདནོ་

དང་། གྲུལ་བུམོ་གྱི་ིགདནོ་དང་། སྲུལ་པའོི་ིགདནོ་དང་། ལུས་སྲུལ་པའོི་ིགདནོ་

དང་། སྐམེོ་བྱིདེ་ཀྱི་ིགདནོ་དང་། བོརྗེདེ་བྱིདེ་ཀྱི་ིགདནོ་དང་། སྨྱོ་ོབྱིདེ་ཀྱི་ིགདནོ་
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All grahas devas, nāgas, asuras, maruts, garuḍas, gandharavas, kiṃnaras, 
yakṣas, rākṣasas, pretas, piśācas, bhūtas, kumbhāṇḍas, pūtanas, kaṭapūtanas, 
skandhas, apasmāras, unmādas, chāyās, ostārakas, ḍākinīs, revatīs, yāmakas, 
śakunis, mātṛnandīs, samikās, and kaṇṭakamālinīs are conquered! 

Their evil schemes and harmful intentions are eliminated through this 
vidyā-mantra! 

They are struck with the kīla! 

Pounded with the hammer! 

And suppressed beneath the seal!

དང་། གྲིབོ་གནོན་གྱིི་གདོན་དང་། གནོན་པོའི་ིགདོན་དང་། མོཁའི་འིགྲོ་མོའིི་

གདནོ་དང་། ནམོ་གྲུའི་ིགདནོ་དང་། གཤེནི་རྗེའེི་ིགདནོ་དང་། བྱིའི་ིགདནོ་དང་།  

མོ་མོ་ོདགའི་བོར་བྱིདེ་པའི་ིགདནོ་དང་། ཀུན་ཏུ་འིགྲ་ོབོའི་ིགདནོ་དང་། ཚརེ་མོ་

འིདནོ་པའི་ིགདནོ་རྣམོས་ལས་བོདག་རྒྱལ་བོར་གྱུར་ཅགི །གདནོ་ད་ེདག་ཐམོས་

ཅད་ཀྱིི་ངན་སེམོས་དང་། གནོད་སེམོས་ཐམོས་ཅད་རིག་སྔགས་འིདིས་བོཅད་

ད།ོ ཕུར་བུས་གདབོ་བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ 
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NAMA SAMENTA BUDDHA NAM / KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHA GHA / GHATAYA GHATAYA / SARVA DUSHTAM MARAYA 
PHÄT PHÄT

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA / BENZA DHARO / AJNYA PAYATI / KAYA 
WAKA TSITTA / BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT 

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA DAHA / PATSA BIDHAM 
SAYA / DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA KRODHA HUNG PHÄT

dag gi dang dang ziji throgpa dang / ze su ngäl zawa dang /  
ze su thragthung ba dang / ze su zhag zawa dang / ze su shaza 
ba dang / ze su tshil zawa dang / ze su kang zawa dang /  
ze su tsäpa zawa dang / sog throgpa dang / ze su kyugpa 
zawa dang / ze su mi tsangwa zawa dang / ze su tor khung ne 
babpa thungwa dang / ze su lhagma zawa dang / ze su chilma 
thungwa dang / ze su ngarnab zawa dang / ze su nag zawa dang  

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུ་

ཥྚཾ་ཾམཱ་ར་ཡོ་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ 

བོཛྲ་དྷ་རདོ་ ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོ

དྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོཧཱ་པ་ལ་ ཧ་ན་ད་ཧ་ པ་ཙོ་བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་

ཊ་ིལམྦོ་ོདྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ།  
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namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya phaṭ phaṭ |  
kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ | vajrakīli kīlaya 
vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ | 
oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodha mahābala 
hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha 
hūṃ phaṭ

All evil spirits who sap radiance and vitality; feed upon fetuses; drink and 
feed on fat, flesh, grease, marrow, and newborns; steal life force and feed 
on vomit and feces; drink from cesspools; devour leftovers; drink saliva; 
consume phlegm and pus, oblations, flower garlands, perfumes, and 
incense; prey on people’s minds; and who consume flowers, fruits, grains, 
and burnt offerings—all are conquered!

བོདག་ག་ིམོདངས་དང་གཟོ་ིབོརྗེདི་འིཕྲགོ་པ་དང་། ཟོས་སུ་མོངལ་ཟོ་བོ་དང་།  

ཟོས་སུ་ཁྲོག་འིཐུང་བོ་དང་། ཟོས་སུ་ཞེག་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་ཤེ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་

ཚལི་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་རྐང་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་བོཙོས་པ་ཟོ་བོ་དང་། སྲགོ་འིཕྲགོ་

པ་དང་། ཟོས་སུ་སྐྱུགས་པ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་མོ་ིགཙོང་བོ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་

སྟརོ་ཁུང་ནས་འིབོབོ་པ་འིཐུང་བོ་དང་། ཟོས་སུ་ལྷག་མོ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་མོཆོལི་

མོ་འིཐུང་བོ་དང་། ཟོས་སུ་ངར་སྣབོས་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་རྣག་ཟོ་བོ་དང་། 
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ze su torma zawa dang / ze su threngwa zawa dang / ze su 
driza ba dang / ze su dugpa zawa dang / sem throgpa dang / 
ze su metog zawa dang / ze su dräbu zawa dang / ze su lotog 
zawa dang / ze su jinseg zawa dedag thamche le dag gyälwar 
gyur chig / dedag thamche kyi ngän sem dang nösem thamche 
rig ngag di che do / phurbü dabwo / thowe dung ngo / chagye 
nän no 

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM / KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHA GHA / GHATAYA GHATAYA / SARVA DUSHTAM MARAYA 
PHÄT PHÄT

DAG GI DANG THROGPA DANG 

ZIJI THROGPA THAMCHE MARAYA PHÄT PHÄT

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA / BENZA DHARO / AJNYA PAYATI / KAYA 
WAKA TSITTA / BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT 

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA DAHA / PATSA BIDHAM 
SAYA / DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA KRODHA HUNG PHÄT

ཟོས་སུ་གཏིརོ་མོ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་འིཕྲངེ་བོ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་དྲ་ིཟོ་བོ་དང་།  

ཟོས་སུ་བོདུག་པ་ཟོ་བོ་དང་། སམེོས་འིཕྲགོ་པ་དང་། ཟོས་སུ་མོ་ེཏིགོ་ཟོ་བོ་དང་།  

ཟོས་སུ་འིབྲིས་བུ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་ལ་ོཏིགོ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་སྦྱིནི་སྲགེ་ཟོ་བོ་ད་ེ

དག་ཐམོས་ཅད་ལས་བོདག་རྒྱལ་བོར་གྱུར་ཅགི །ད་ེདག་ཐམོས་ཅད་ཀྱི་ིངན་སམེོས་

དང་གནོད་སེམོས་ཐམོས་ཅད་རིག་སྔགས་འིདིས་བོཅད་དོ། ཕུར་བུས་གདབོ་

བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ 
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Their evil schemes and harmful intentions are eliminated through this 
vidyā-mantra! They are struck with the kīla! Pounded with the hammer! 
And suppressed beneath the seal!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ gha 
gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya

all of you spirits who sap my radiance and vitality māraya phaṭ 
phaṭ | kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ | vajrakīli kīlaya 
vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ | 
oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodha mahābala 
hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha 
hūṃ phaṭ 

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾ

མཱ་ར་ཡོ། བོདག་ག་ིམོདངས་འིཕྲགོ་པ་དང་། གཟོ་ིབོརྗེདི་འིཕྲགོ་པ་ཐམོས་ཅད་མཱ་

ར་ཡོ་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ བོཛྲ་

དྷ་རདོ་ ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་

མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་བོ་ལ་ ཧ་ན་ད་ཧ་ པཙོ་བོདིྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོ

དྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ།  
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dag la phurbü wäl drilwa dang / mamö thün zor phenpa dang /  
shinje khorlo / korwa dang / muteg kyi ngag gö döpa dang / lü 
jätem su jugpa dang / nöjin gyi bötong tongwa dang / dü kyi 
drag ngag böpa dang / tshe zor dang nyung zor phenpa dang / 
da zor dang / kong zor dang / thrag zor dang / thün zor dang /  
chö zor dang / bön zor dang / büme kyi mö zor dang /  
kyepe da zor lasogpa dedag thamche rig ngag di che do / 
phurbü dabwo / thowe dung ngo / chagye nän no 

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHA GHA / GHATAYA GHATAYA SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG LA RIG NGAG KYI THU TONGWA THAMCHE MARAYA PHÄT PHÄT

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA / BENZA DHARO / AJNYA PAYATI / KAYA 
WAKA TSITTA / BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA BIDHAM SAYA / DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA 
KRODHA HUNG PHÄT

བོདག་ལ་ཕུར་བུས་དབོལ་བོསྒྲོལི་བོ་དང་། མོ་མོའོི་ིཐུན་ཟོརོ་འིཕནེ་པ་དང་། གཤེནི་

རྗེའེི་ིའིཁརོ་ལ་ོ བོསྐརོ་བོ་དང་། མུ་སྟགེས་ཀྱིསི་སྔགས་རྒོདོ་བོཟླསོ་པ་དང་། ཀླུའི་ི

བྱིད་སྟམེོས་སུ་འིཇུག་པ་དང་། གནདོ་སྦྱིནི་གྱིསི་རྦདོ་གཏིངོ་གཏིངོ་བོ་དང་། བོདུད་

ཀྱི་ིདྲག་སྔགས་རྦདོ་པ་དང་། མོཚ་ེཟོརོ་དང་ཉུང་ཟོརོ་འིཕནེ་པ་དང་། མོདའི་ཟོརོ་

དང་། ཀོངོ་ཟོརོ་དང་། ཁྲོག་ཟོརོ་དང་། ཐུན་ཟོརོ་དང་། ཆོསོ་ཟོརོ་དང་། བོནོ་ཟོརོ་

དང་། བུད་མོདེ་ཀྱི་ིདམོདོ་ཟོརོ་དང་། སྐྱེསེ་པའི་ིམོདའི་ཟོརོ་ལ་སགོས་པ་ད་ེདག་
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All those who use magical rituals, such as hurling the kīlas, enacting the 
mātṛkās’ witchcraft, turning Yama’s wheel, uttering the maledictory 
mantras of heretics, sending nāga curses, performing yakṣa sorcery, 
proclaiming māras’ wrathful mantras; all who employ zors, such as 
throwing tsé zors, mustard seed zors, arrow zors, cup zors, blood zors, 
and thün zors dharma and bön zors, employ zors curses cast by women 
and shoot real arrows are eliminated through this vidyā-mantra! They 
are struck with the kīla! Pounded with the hammer! And suppressed 
beneath the seal!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ gha 
gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | all spells directed 
against me māraya phaṭ phaṭ | kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ 
hūṃ hūṃ | vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk 
cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ | oṃ akrodhe kamudgara hūṃ 
phaṭ | oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya 
jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ

ཐམོས་ཅད་རགི་སྔགས་འིདསི་བོཅད་ད།ོ ཕུར་བུས་གདབོ་བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ།  

ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་

ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾམཱ་ར་ཡོ། །བོདག་ལ་རགིས་སྔགས་ཀྱི་ིམོཐུ་གཏིངོ་བོ་ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་ཡོ་

ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་

ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོ

དྷ་ མོ་ཧཱ་བོ་ལ་ ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙོ་ བོདིྷྭཾ་ཾས་ཡོ་བོདིྷྭཾ་ཾས་ཡོ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོདྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། 
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dag la rim nyin chigpa dang / nyin nyipa dang / nyin sumpa 
dang / nyin zhipa dang / nyin ngapa dang / nyin drugpa 
dang / nyin dünpa dang / dawa chepa dang / yütsam pa 
dang / tagpe rim nam dang / rim dang dubpa nam dang /  
rim mizäpa nam dang / rim dragpo nam dang / jungpö rim 
nam dang / thrag le gyurpa dang / lung le gyurpa dang / thripa 
le gyurpa dang / bäkän le gyurpa dang / düpa le gyurpa nam 
dang / rimne thamche dang / läpa nawe rim thamche rig ngag 
di che do / phurbü dabwo / thowe dung ngo / chagye nän no  

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHA GHA / GHATAYA GHATAYA / SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG GI RIMNE THAMCHE MARAYA PHÄT PHÄT

KILI KILAYA / SARVA PAPAM  / HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA / BENZA DHARO / AJNYA PAYATI / KAYA WAKA 
TSITTA BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA KRODHA HUNG PHÄT

བོདག་ལ་རམིོས་ཉོནི་གཅགི་པ་དང་། ཉོནི་གཉོསི་པ་དང་། ཉོནི་གསུམོ་པ་དང་། ཉོནི་བོཞེ་ི

པ་དང་། ཉོནི་ལྔ་པ་དང་། ཉོནི་དྲུག་པ་དང་། ཉོནི་བོདུན་པ་དང་། ཟླ་བོ་ཕྱདེ་པ་དང་། ཡུད་

ཙོམོ་པ་དང་། རྟག་པའི་ིརམིོས་རྣམོས་དང་། རམིོས་ལྡང་དུབོ་པ་རྣམོས་དང་། རམིོས་མོ་ི

བོཟོད་པ་རྣམོས་དང་། རམིོས་དྲག་པ་ོརྣམོས་དང་། འིབྱུང་པའོི ི་རམིོས་རྣམོས་དང་། ཁྲོག་

ལས་གྱུར་པ་དང་། རླུང་ལས་གྱུར་པ་དང་། མོཁྲོསི་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། བོད་ཀོན་ལས་

གྱུར་པ་དང་། འིདུས་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམོས་དང་། རམིོས་ནད་ཐམོས་ཅད་དང་། ཀླད་པ་
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All infectious diseases—whether they last one day, two days, three days, 
four days, five days, six days, seven days, half a month, or just a brief 
moment; whether they are chronic, incessant, intolerable, or severe; 
whether they are caused by spirits, arise from disturbances in the blood, 
wind, bile, phlegm, or their combination, all intractable diseases and all 
diseases of the brain, are eliminated through this vidyā-mantra! They are 
struck with the kīla! Pounded with the hammer! And suppressed beneath 
the seal!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | all infectious 
diseases affecting me māraya phaṭ phaṭ | kīli kīlaya sarvapāpān 
hūṃ hūṃ hūṃ | vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya 
vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ | oṃ akrodhe kamudgara hūṃ 
phaṭ | oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya 
jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ

ན་བོའི་ིརམིོས་ཐམོས་ཅད་རགི་སྔགས་འིདསི་བོཅད་ད།ོ ཕུར་བུས་གདབོ་བོ།ོ ཐ་ོབོས་

བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་

གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾམཱ་ར་ཡོ། བོདག་ག་ིརམིོས་ནད་ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་ཡོ་ཕཊ་

ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི 

ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་

བོ་ལ་ ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙོ་ བོདིྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོདྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཤྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ།
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dag gi lü thamche nawa dang / zhog che nawa dang / yi ga 
chüpa dang / mig ne dang / na ne dang / kha ne dang / gül ne 
dang / nying ne dang / kogme lha gor nawa dang / nawa nawa 
dang / so nawa dang / nying nawa dang / läpa nawa dang /  
tsib log nawa dang / gyab nawa dang / towa nawa dang / kepa 
nawa dang / chu so nawa dang / la nawa dang / je ngar nawa 
dang / lagpa nawa dang / kangpa nawa dang / yänlag nawa 
dang / nyinglag nawa dang / dag gi ne thamche rig ngag di 
che do / phurbü dabwo / thowe dung ngo / chagye nän no  

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHAGHA GHATAYA GHATAYA SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG GI LÜ KYI NE THAMCHE MARAYA PHÄT PHÄT

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA / BENZA DHARO / AJNYA PAYATI KAYA WAKA 
TSITTA / BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA BIDHAM SAYA / DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA 
KRODHA HUNG PHÄT

བོདག་ག་ིལུས་ཐམོས་ཅད་ན་བོ་དང་། གཞེགོས་ཕྱདེ་ན་བོ་དང་། ཡོ་ིག་འིཆུས་པ་

དང་། མོགི་ནད་དང་། སྣ་ནད་དང་། ཁ་ནད་དང་། མོགུལ་ནད་དང་། སྙིངི་ནད་དང་།  

ལྐོགོ་མོའི་ིལྷ་གརོ་ན་བོ་དང་། རྣ་བོ་ན་བོ་དང་། ས་ོན་བོ་དང་། སྙིངི་ན་བོ་དང་། ཀླད་

པ་ན་བོ་དང་། རྩབིོས་ལགོས་ན་བོ་དང་། རྒྱབོ་ན་བོ་དང་། ལྟོ་ོབོ་ན་བོ་དང་། རྐདེ་པ་

ན་བོ་དང་། ཆུ་ས་ོན་བོ་དང་། བོརླ་ན་བོ་དང་། རྗེ་ེངར་ན་བོ་དང་། ལག་པ་ན་བོ་དང་།  

རྐང་པ་ན་བོ་དང་། ཡོན་ལག་ན་བོ་དང་། ཉོངི་ལག་ན་བོ་དང་། བོདག་ག་ིནད་ཐམོས་
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All illnesses whether they affect the body entirely or partially,16 all loss 
of appetite, the eyes, nose, mouth, throat, or heart, pain in the larynx, 
ears, teeth, heart, brain,17 side, back, stomach, waist, urinary tract, thigh, 
calf, hands, feet, and all the major and minor parts of the body—all are 
eliminated through this vidyā-mantra! They are struck with the kīla! 
Pounded with the hammer! And suppressed beneath the seal!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | all my 
illnesses māraya phaṭ phaṭ | kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ 
hūṃ | vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ 
kīli kīlaya hūṃ phaṭ | oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |  
oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya 
jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ

ཅད་རགི་སྔགས་འིདསི་བོཅད་ད།ོ ཕུར་བུས་གདབོ་བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་

མོནན་ན།ོ ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། 

སརྦ་དུཥྚཾ་ཾམཱ་ར་ཡོ། བོདག་ག་ིལུས་ཀྱི་ིནད་ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་ཡོ་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ི

ལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་

ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་བོ་ལ་ 

ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙོ་ བོདིྷྭཾ་ཾས་ཡོ་བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོདྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ།  
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dag la yülmi dra dowa dang / phatshän pünda dang / zhangnye 
dang / mag kü dang / drogpo dang 

dränkhöl dang yam kü dang / busing dang / khyimtshe kyi dra 
dangwa thamche rig ngag di che do / phurbü dabwo / thowe 
dung ngo / chagye nän no

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHAGHA GHATAYA GHATAYA / SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG LA NGA DRA LAG LA DARWA DANG

CHI DRA YI LA SEMPA THAMCHE MARAYA PHÄT PHÄT

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA BENZA DHARO AJNYA PAYATI KAYA WAKA 
TSITTA BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT   

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA / BALA HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA / DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA KRODHA HUNG PHÄT

བོདག་ལ་ཡུལ་མོའིི་ིདགྲ་བོད་ོབོ་དང་། ཕ་ཚན་སྤུན་ཟླ་དང་། ཞེང་ཉོ་ེདང་། མོག་

སྐུད་དང་། གྲགོས་པ་ོདང་། བྲིན་ཁལོ་དང་ཡོ་ཾསྐུད་དང་། བུ་སྲངི་དང་། ཁྱེམིོ་

མོཚསེ་ཀྱི་ིདགྲ་ལྡང་བོ་ཐམོས་ཅད་རགི་སྔགས་འིདསི་བོཅད་ད།ོ ཕུར་བུས་གདབོ་

བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ 
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All enemies of the people of this land, of our paternal relatives, maternal 
relatives, siblings-in-law, friends, servants, brothers and sisters, and of our 
neighbors are eliminated through this vidyā-mantra! They are struck with 
the kīla! Pounded with the hammer! And suppressed beneath the seal!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ gha 
gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

all evil contrived by enemies of the past or plotted by enemies 
of the future māraya phaṭ phaṭ | kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ 
hūṃ hūṃ | vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk 
cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodha mahābala 
hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha 
hūṃ phaṭ

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾ

མཱ་ར་ཡོ། བོདག་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་ལ་བོརྡོར་བོ་དང་། ཕྱ་ིདགྲ་ཡོདི་ལ་སམེོས་པ་

ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་ཡོ་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་

ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ 

མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་པ་ལ་ ཧ་ན་ད་ཧ་ པ་ཙོ་བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོ

དྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། 
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dag leg na mi ga nye na gawa dang  
dag zang na mi ga ngän na gawa dang 
tho na mi ga ma na gawa dang 

drag na mi ga ma drag na gawa dang  
nyepa dangdän na mi ga midän na gawa dang  
tö na mi ga me na gawa dang  
yö na mi game na gawa dang 

de na mi ga dug ngäl na gawa dang  
zhän gyi kurti je na mi ga ma je na gawa dang  
thutsäl dangdän na mi ga midän na gawa dang  
jampa mang na mi ga mi jampa mang na gawa dang 

khor phün sum tshog na mi ga khorme na gawa dang  
dag la chagdang dang / zhedang dang  
tho nön jepa thamche rig ngag di che do 
phurbü dabwo / thowe dung ngo / chagye nän no 

བོདག་ལགེས་ན་མོ་ིདགའི་ཉོསེ་ན་དགའི་བོ་དང་། བོདག་བོཟོང་ན་མོ་ིདགའི་ངན་

ན་དགའི་བོ་དང་། མོཐ་ོན་མོ་ིདགའི་དམོའི་ན་དགའི་བོ་དང་། གྲགས་ན་མོ་ིདགའི་

མོ་གྲགས་ན་དགའི་བོ་དང་། རྙེདེ་པ་དང་ལྡན་ན་མོ་ིདགའི་མོ་ིལྡན་ན་དགའི་བོ་དང་།  

བོསྟོད་ན་མོི་དགའི་སྨད་ན་དགའི་བོ་དང་། ཡོོད་ན་མོི་དགའི་མོེད་ན་དགའི་བོ་

དང་། བོདེ་ན་མོི་དགའི་སྡུག་བོསྔལ་ན་དགའི་བོ་དང་། གཞེན་གྱིིས་བོཀུར་སྟི་

བྱིས་ན་མོི་དགའི་མོ་བྱིས་ན་དགའི་བོ་དང་། མོཐུ་རྩལ་དང་ལྡན་ན་མོི་དགའི་མོི་
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All those who are upset when I am successful, pleased when I fail; upset 
when I am well, pleased when I am distressed; upset when I am high and 
mighty, pleased when I am down and out; upset when I am famous, pleased 
when I am disgraced; upset when I gain, pleased when I lose; upset when I 
am praised, pleased when I am blamed; upset when I am well off, pleased 
when I am lacking; upset when I am happy, pleased when I suffer; upset 
when I am respected by others, pleased when I am not; upset when I am 
strong, pleased when I am not; upset when I am loved, pleased when I 
am hated; upset when I am popular, pleased when I am unpopular—all 
those who harbor such likes, dislikes, aggression, and hostility towards 
me are eliminated through this vidyā-mantra! They are struck with the 
kīla! Pounded with the hammer! And suppressed beneath the seal!

ལྡན་ན་དགའི་བོ་དང་། བྱིམོས་པ་མོང་ན་མོི་དགའི་མོི་བྱིམོས་པ་མོང་ན་དགའི་

བོ་དང་། འིཁོར་ཕུན་སུམོ་ཚོགས་ན་མོི་དགའི་འིཁོར་མོེད་ན་དགའི་བོ་དང་།  

བོདག་ལ་ཆོགས་སྡེང་དང་། ཞེ་ེསྡེང་དང་། མོཐ་ོགནནོ་བྱིདེ་པ་ཐམོས་ཅད་རགི་

སྔགས་འིདིས་བོཅད་དོ། ཕུར་བུས་གདབོ་བོོ། ཐོ་བོས་བོརྡུང་ངོ་། ཕྱག་རྒྱས་

མོནན་ན།ོ 
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NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHAGHA GHATAYA GHATAYA SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG LA THO NÖN DANG / NGÄN SEM DANG / NÖSEM DZINPA 
THAMCHE MARAYA PHÄT

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA BENZA DHARO AJNYA PAYATI KAYA WAKA 
TSITTA BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT

OM A KRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA KRODHA HUNG PHÄT

 
dag la milam ngänpa dang / tshänma ngänpa dang / te ngänpa 
dang / ye kyi dü yöpa dang / me kyi si langpa dang / bar gyi 
tsän thröpa dang / tshe la nöpa dang / päl la jabpa dang / gyag 
la kuwa dang / khor la tshewa dang / longchö dang sönam la 
nöpar jepa dang / sem la dug ngäl kyepar jepa thamche rig 
ngag di che do 

phurbü dabwo / thowe dung ngo / chagye nän no

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾ

མཱ་ར་ཡོ། བོདག་ལ་མོཐ་ོགནནོ་དང་། ངན་སམེོས་དང་། གནདོ་སམེོས་འིཛིནི་པ་

ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་ཡོ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་

ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ 

མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་པ་ལ་ ཧ་ན་ད་ཧ་ པ་ཙོ་བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོ

དྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། 
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namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | 
oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | all 
hostility, evil schemes and harmful intentions towards me 
māraya phaṭ phaṭ | kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |  
vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ 
kīli kīlaya hūṃ phaṭ | oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |  
oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya 
jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ

All nightmares, evil portents, inauspicious omens, māras stirring above, 
spirits rising below, and demons raging in between, and all those who 
endanger my life, rob me of my glory, pillage my wealth, harm my family 
and friends, destroy my prosperity and merit, and afflict my mind—all 
are eliminated through this vidyā-mantra!
They are struck with the kīla! Pounded with the hammer! And suppressed 
beneath the seal!

བོདག་ལ་རྨི་ལམོ་ངན་པ་དང་། མོཚན་མོ་ངན་པ་དང་། ལྟོས་ངན་པ་དང་།  

ཡོས་ཀྱི་ིབོདུད་གཡོསོ་པ་དང་། མོས་ཀྱི་ིསྲ་ིལངས་པ་དང་། བོར་གྱི་ིབོཙོན་ཁྲོསོ་

པ་དང་། ཚ་ེལ་གནདོ་པ་དང་། དཔལ་ལ་འིཇིབོ་པ་དང་། རྒྱགས་ལ་རྐུ་བོ་དང་།  

འིཁརོ་ལ་འིཚ་ེབོ་དང་། ལངོས་སྤྱོདོ་དང་བོསདོ་ནམོས་ལ་གནདོ་པར་བྱིདེ་པ་དང་།  

སེམོས་ལ་སྡུག་བོསྔལ་སྐྱེེད་པར་བྱིེད་པ་ཐམོས་ཅད་རིག་སྔགས་འིདིས་བོཅད་

ད།ོ ཕུར་བུས་གདབོ་བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ 



34

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHAGHA GHATAYA GHATAYA SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG LA NAMPAR TSHEWA THAMCHE MARAYA PHÄT PHÄT

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA BENZA DHARO AJNYA PAYATI KAYA WAKA 
TSITTA BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA KRODHA HUNG PHÄT

dag la mikha ngänpa mawa dang / thrama ngänpa jugpa dang /  
jur dang käl yug gelpa dang / tho gong du drälwa dang / ma 
babpar bebpa dang / de chen la nyegpa dang / thrang chen la 
gugpa dang / chi zhing la nöpa dang / phug kyi nor la kuwa dang /  
gö chug la nöpa / chän gyi bu la nöpa / tän gyi drog la nöpar jepa 
thamche rig ngag di che do 

phurbü dabwo / thowe dung ngo / chagye nän no

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ །ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾ

མཱ་ར་ཡོ། བོདག་ལ་རྣམོ་པར་ཚ་ེབོ་ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་ཡོ་ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ 

སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ 

བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་པ་ལ་ 

ཧ་ན་ད་ཧ་ པ་ཙོ་བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོདྷ་ར་ི ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ།  
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namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | all that 
harms me māraya phaṭ phaṭ | kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ 
hūṃ hūṃ | vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk 
cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ | oṃ akrodhe kamudgara hūṃ 
phaṭ | oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya 
jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ 

All those who slander or gossip about me, who bring me misery and 
misfortune, prevent me from advancing and force me to move down, 
plot against me to increase their territory, ambush me, destroy my public 
property, steal my private wealth, harm my livestock, hurt my darling 
children and life-partner—are eliminated through this vidyā- mantra!

They are struck with the kīla! Pounded with the hammer! And suppressed 
beneath the seal!

བོདག་ལ་མོ་ིཁ་ངན་པ་སྨྲ་བོ་དང་། ཕྲ་མོ་ངན་པ་འིཇུག་པ་དང་། བྱུར་དང་སྐལ་

ཡུག་འིགལེ་པ་དང་། མོཐ་ོགངོ་དུ་སྒྲོལ་བོ་དང་། དམོའི་བོབོ་པར་འིབོབེོས་པ་དང་།  

སྡེེ་ཆོེན་ལ་སྙིེག་པ་དང་། འིཕྲང་ཆོེན་ལ་སྒུག་པ་དང་། ཕྱིའིི་ཞེིང་ལ་གནོད་པ་

དང་། ཕུགས་ཀྱི་ིནརོ་ལ་རྐུ་བོ་དང་། སྒོའོི་ིཕྱུགས་ལ་གནདོ་པ། མོཆོན་གྱི་ིབུ་ལ་

གནདོ་པ། གཏིན་གྱི་ིགྲགོས་ལ་གནདོ་པར་བྱིདེ་པ་ཐམོས་ཅད་རགི་སྔགས་འིདསི་

བོཅད་ད།ོ ཕུར་བུས་གདབོ་བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ 
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NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHAGHA GHATAYA GHATAYA SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG LA DANGWE DRA DANG / NÖPE GEG THAMCHE MARAYA 
PHÄT PHÄT 

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA BENZA DHARO AJNYA PAYATI KAYA WAKA 
TSITTA BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA / HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA KRODHA HUNG PHÄT

könchog gi uphang mäpa dang / sangye kyi tänpa shigpa dang /  
dorje lobpön gyi ku la dowa dang / checham dräl yong la tshewa 
dang / dag gi lü la do zhing rig la nyegpa dang / lü la drül tar 
thrilwa dang / go la tra tar du zawa dang / mig ngän gyi che 
re tapa dang / khangän du mawa dang / sampa ngänpa dung 
nge sempa dang / drälwe zhing chu la togpa thamche rig ngag 
di che do 

phurbü dabwo / thowe dung ngo / chagye nän no 

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾ

མཱ་ར་ཡོ། བོདག་ལ་སྡེང་བོའི་ིདགྲ་དང་། གནདོ་པའི་ིབོགགེས་ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་ཡོ་

ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ 

ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། 

ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་བོ་ལ་ ཧ་ན་ད་ཧ་ པ་ཙོ་བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ིལམྦོ་ོདྷ་ར་ ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོ

དྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། དཀོནོ་མོཆོགོ་ག་ིདབུ་འིཕང་སྨད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིབོསྟན་པ་
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namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | 
oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | all 
spiteful enemies and harmful forces māraya phaṭ phaṭ |  
kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ | vajrakīli kīlaya 
vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ | 
oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ oṃ vajrakrodha mahābala 
hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha 
hūṃ phaṭ

All those who disgrace the Three Jewels, destroy the teachings of the 
Buddha, endanger the life of the vajra master, harm my Dharma siblings, 
endanger my life and attack my family, coil like snakes around my body, 
itch like hairs on the head, stare at me with wicked eyes, speak to me in 
vulgar tones, or harbor bad intention and evil schemes, and those who 
display the ten reasons for liberation—all are eliminated through this 
vidyā-mantra!

They are struck with the kīla! Pounded with the hammer! And suppressed 
beneath the seal!

བོཤེགི་པ་དང་། རྡོ་ོརྗེ་ེསློབོོ་དཔནོ་གྱི་ིསྐུ་ལ་སྡེ་ོབོ་དང་། མོཆོདེ་ལྕམོ་དྲལ་ཡོངོས་

ལ་འིཚེ་བོ་དང་། བོདག་གི་ལུས་ལ་སྡེོ་ཞེིང་རིགས་ལ་སྙིེག་པ་དང་། ལུས་ལ་

སྦྲུལ་ལྟོར་འིཁྲོལི་བོ་དང་། མོག་ོལ་སྐྲ་ལྟོར་དུ་ཟོ་བོ་དང་། མོགི་ངན་གྱི་ིཅ་ེར་ེབོལྟོ་

པ་དང་། ཁ་ངན་དུ་སྨྲ་བོ་དང་། བོསམོ་པ་ངན་པ་དུང་ང་ེསམེོས་པ་དང་། སྒྲོལ་

བོའི་ིཞེངི་བོཅུ་ལ་གཏིགོས་པ་ཐམོས་ཅད་རགི་སྔགས་འིདསི་བོཅད་ད།ོ ཕུར་བུས་

གདབོ་བོ།ོ ཐ་ོབོས་བོརྡུང་ང་ོ། ཕྱག་རྒྱས་མོནན་ན།ོ 
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NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHAGHA GHATAYA GHATAYA SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG LA NGA DRA DANGWA DANG / CHI DRAR SEMPA THAMCHE 
MA RA PHÄT PHÄT

KILI KILAYA SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

BENZA KILI KILAYA BENZA DHARO AJNYA PAYATI KAYA WAKA 
TSITTA BENZA KILI KILAYA HUNG PHÄT

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHÄT

OM BENZA KRODHA MAHA BALA HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA BIDHAM SAYA / DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA 
KRODHA HUNG PHÄT
 
zung di yöntän sam gyi mi khyab te 

sa la tab na sa ge / drag la tab na drag nyil / shing la tab na 
shing kem / chu la tab na chu che / me la tab na me shi / lung 
la tab na lung che 

nampar shepe lüchän nam la möchi gö  

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨོཾ་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾ

མཱ་ར་ཡོ། བོདག་ལ་སྔ་དགྲ་སྡེང་བོ་དང་། ཕྱ་ིདགྲར་སམེོས་པ་ཐམོས་ཅད་མཱ་ར་

ཕཊ་ཕཊ། ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ སརྦ་པཱ་པ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ།ཾ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ བོཛྲ་དྷ་རདོ་ 

ཨཱཛྙཱ་པ་ཡོ་ཏི་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾཨོཾ་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་

ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨོཾ་ཾབོཛྲ་ཀྲོ་ོདྷ་ མོ་ཧཱ་བོ་ལ་ ཧ་ན་ད་ཧ་ པ་ཙོ་ བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་བོ་ིདྷྭཾ་ཾས་ཡོ་ ཛི་ཊ་ི

ལམྦོ་ོདྷ་ར་ ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་ོདྷ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ།  
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namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | all the anger 
of enemies of the past and harmful intentions of enemies of 
the future māraya phaṭ phaṭ | kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ 
hūṃ hūṃ | vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk 
cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ | oṃ akrodhe kamudgara hūṃ 
phaṭ | oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya 
jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ 

The qualities of this dhāraṇī are inconceivable.

Direct it at the ground and the ground will crack, 
Direct it at a rock and the rock will crumble, 
Direct it at a tree and the tree will wither, 
Direct it at a stream and the stream will halt, 
Direct it at a fire and the fire will perish, 
Direct it at wind and the wind will stop.

What need then to mention the effect on conscious beings?”

གཟུངས་འིདིའིི་ཡོོན་ཏིན་བོསམོ་གྱིིས་མོི་ཁྱེབོ་སྟེ། ས་ལ་བོཏིབོ་ན་ས་

འིགས། བྲིག་ལ་བོཏིབོ་ན་བྲིག་སྙིལི། ཤེངི་ལ་བོཏིབོ་ན་ཤེངི་སྐམེོ། ཆུ་ལ་བོཏིབོ་

ན་ཆུ་ཆོད། མོ་ེལ་བོཏིབོ་ན་མོ་ེཤེ།ི རླུང་ལ་བོཏིབོ་ན་རླུང་ཆོད། རྣམོ་པར་ཤེསེ་

པའི་ིལུས་ཅན་རྣམོས་ལ་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ། 
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dene dorje der mö chomdände la dike che söl to 

dag ngön jungwe dü na kälpa drangmepe pharöl tu büme kyi 
lang dü su chomdände dezhin shegpa drachompa yangdagpar 
dzogpe sangye pa tänpe de tshönche gyälpo zhe jawa jigten 
du jön te 

chag ser gyi dogchän dag gi chiwor zhag ne dike che katsäl 
to / rig kyi bumo khye kyi sang ngag kyi nyingpo di zung su 
zung la yi la gyi shig / detar je na chi maongpe dü dränpa na 
dorje dermo zhe jawar lü lang ne / semchän thamche la phänpa 
dang dewa chenpo je do 

rigpa dzinpa nam kyi thu dang / pungnyen dang / ngödrub 
terwar je do / rigpa dzinpa dag zung ngag di dang thräpa 
nam ngön sangye drangmepa la chöpa phül zhing / gewe 
tsawa gyacher jäpa yin no / mönlam tabpe gewäshe nyen dang 
thräpar gyur ro 

ད་ེནས་རྡོ་ོརྗེ་ེསྡེརེ་མོསོ་བོཅམོོ་ལྡན་འིདས་ལ་འིད་ིསྐད་ཅསེ་གསལོ་ཏི།ོ །བོདག་སྔནོ་

བྱུང་བོའི་ིདུས་ན་བོསྐལ་པ་གྲངས་མོདེ་པའི་ིཕ་རལོ་ཏུ་བུད་མོདེ་ཀྱི་ིབླངས་དུས་སུ་

བོཅམོོ་ལྡན་འིདས་ད་ེབོཞེནི་གཤེགེས་པ་དགྲ་བོཅམོོ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫགོས་པའི་ི

སངས་རྒྱས་དཔའི་བོརྟན་པའི་ིསྡེ་ེམོཚནོ་ཆོའི་ིརྒྱལ་པ་ོཞེསེ་བྱི་བོ་འིཇིགི་རྟནེ་དུ་བྱིནོ་

ཏི།ེ ཕྱག་གསརེ་གྱི་ིམོདགོ་ཅན་བོདག་ག་ིསྤྱོ་ིབོརོ་བོཞེག་ནས་འིད་ིསྐད་ཅསེ་བོཀོའི་

སྩལ་ཏི།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ་མོ་ོཁྱེདེ་ཀྱིསི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ིསྙིངི་པ་ོའིད་ིགཟུངས་སུ་བོཟུང་
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Then Vajraṇakhī said to the Blessed One:

“In former times, countless eons ago, when I took the form of a woman, 
the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect 
Buddha named Dṛḍhaśūraraṇasenapraharaṇarāja appeared in the world. 

He placed his golden hand on my head and said: ‘Noble daughter, take this 
dhāraṇī, the essence of the Secret Mantra, and memorize it! If you do, in 
the future, you shall become renowned as Vajraṇakhī. In this form you 
will bring great benefit and happiness to all sentient beings. 

This dhāraṇī will grant you the power, allegiance, and siddhis of the 
vidyādharas. Vidyādharas who encounter this dhāraṇī have formerly made 
offerings to countless buddhas and nurtured the roots of virtue extensively. 
Thus they meet a spiritual friend according to their aspirations. 

ལ་ཡོདི་ལ་གྱིསི་ཤེགི །ད་ེལྟོར་བྱིས་ན་ཕྱསི་མོ་འིངོས་པའི་ིདུས་དྲན་པ་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེསྡེརེ་

མོ་ོཞེསེ་བྱི་བོར་ལུས་བླངས་ནས། སམེོས་ཅན་ཐམོས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བོད་ེབོ་ཆོནེ་

པ་ོབྱིདེ་ད།ོ །རགི་པ་འིཛིནི་པ་རྣམོས་ཀྱི་ིམོཐུ་དང་། དཔུང་གཉོནེ་དང་། དངསོ་གྲུབོ་

སྟརེ་བོར་བྱིདེ་ད།ོ །རགི་པ་འིཛིནི་པ་དག་གཟུངས་སྔགས་འིད་ིདང་ཕྲད་པ་རྣམོས་

སྔནོ་སངས་རྒྱས་གྲངས་མོདེ་པ་ལ་མོཆོདོ་པ་ཕུལ་ཞེངི་། དག་ེབོའི་ིརྩ་བོ་རྒྱ་ཆོརེ་བྱིས་

པ་ཡོནི་ན།ོ །སྨནོ་ལམོ་བོཏིབོ་པའི་ིདག་ེབོའི་ིབོཤེསེ་གཉོནེ་དང་ཕྲད་པར་འིགྱུར་ར།ོ །
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zung ngag di zung su zung zhing / däjö jäpa ni jigten sum na 
nampar gyälwar gyur ro / ringpor mi thogpar sangye kyi zhing 
dewachän gyi jigten gyi kham su pema la dzü te kyewar gyur ro /  
rigpa dzinpa nam zung ngag di nyin län sum tshän län sum du 
dönpar ja’o / semchän thamche dewa dang dänpä chöpa bagyö 
pa dang dänpar gyi shig / nga dang gewäshe nyen la kurwar 
gyi shig / che katsäl to 

dene chomdände kyi dorje khandroma la töpa  
päl dang dänpä dorje dermo khyö  
khanyam de la röl dze thromö ku  
chagpe dang kyi throwö ku la thril  
päldän khandro khyö la chagtshäl lo  

dene khandroma de zung di damtshig sungpa 

lobpön chiwor khur zhing wang dang damtshig sung  
mängag kün la mi pel gönpar sang la drub  
tshog nang mi dro damtshig nyam dangkha mi se  
chö dang tor tshogkhor de dü zhirja 

གཟུངས་སྔགས་འིད་ིཟུངས་སུ་བོཟུང་ཞེངི་། བོཟླས་བོརྗེདོ་བྱིས་པ་ན་ིའིཇིགི་རྟནེ་གསུམོ་

ན་རྣམོ་པར་རྒྱལ་བོར་འིགྱུར་ར།ོ །རངི་པརོ་མོ་ིཐགོས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞེངི་བོད་ེབོ་ཅན་

གྱི་ིའིཇིགི་རྟནེ་གྱི་ིཁམོས་སུ་པདྨ་ལ་བོརྫུས་ཏི་ེསྐྱེ་ེབོར་འིགྱུར་ར།ོ །རགི་པ་འིཛིནི་པ་རྣམོས་

གཟུངས་སྔགས་འིད་ིཉོནི་ལན་གསུམོ་མོཚན་ལན་གསུམོ་དུ་འིདནོ་པར་བྱིའི།ོ །སམེོས་

ཅན་ཐམོས་ཅད་བོད་ེབོ་དང་ལྡན་པས་སྤྱོདོ་པ་བོག་ཡོདོ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱིསི་ཤེགི །ང་དང་

དག་ེབོའི་ིབོཤེསེ་གཉོནེ་ལ་བོཀུར་བོར་གྱིསི་ཤེགི །ཅསེ་བོཀོའི་སྩལ་ཏི།ོ །ད་ེནས་བོཅམོོ་
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Once they memorize and recite this dhāraṇī, they rise victorious over the 
three worlds. It will not be long before they take miraculous birth within 
a lotus in the realm of the buddhafield Sukhāvatī. Vidyādharas, recite 
this dhāraṇī three times during the day and three times at night. Thus 
all sentient beings will be fulfilled and act conscientiously in all actions. 
Have faith in me and your spiritual friends.”

The Blessed One then commended the Vajraḍākinī:

“Awesome Vajraṇakhī, Vajra Claw, 
In your wrathful form, you revel in infinite bliss, 
And passionately embrace your wrathful consort. 
Glorious ḍākinī in all your splendour: homage be to you!”

The ḍākinī then pronounced the samayas for this dhāraṇī:

“Respect your master and guard your empowerments and samayas. 
Do not disseminate the pith instructions, but accomplish them secretly 
in solitude.

Do not wander among crowds or mingle with those of degenerated samaya.

Make offerings, oblations and feast offerings to the beings of saṃsāra and 
nirvāṇa during the four times.

ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་རྡོ་ོརྗེ་ེམོཁའི་འིགྲ་ོམོ་ལ་བོསྟདོ་པ། དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ིརྡོ་ོརྗེ་ེསྡེརེ་མོ་ོ

ཁྱེདོ། །མོཁའི་མོཉོམོ་བོད་ེལ་རལོ་མོཛིད་ཁྲོ་ོམོའོི ི་སྐུ། །ཆོགས་པའི་ིམོདངས་ཀྱིསི་ཁྲོ་ོབོའོི ི་སྐུ་

ལ་འིཁྲོལི། །དཔལ་ལྡན་མོཁའི་འིགྲ་ོཁྱེདོ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལ།ོ །ད་ེནས་མོཁའི་འིགྲ་ོམོ་དསེ་

གཟུངས་འིདའིི་ིདམོ་ཚགི་གསུངས་པ། སློབོོ་དཔནོ་སྤྱོ་ིབོརོ་འིཁུར་ཞེངི་དབོང་དང་དམོ་ཚགི་

བོསྲུང་། །མོན་ངག་ཀུན་ལ་མོ་ིསྤེལེ་དགནོ་པར་གསངས་ལ་སྒྲུབོ། །ཚགོས་ནང་མོ་ིའིགྲ་ོ

དམོ་ཚགི་ཉོམོས་དང་ཁ་མོ་ིསྲ།ེ །མོཆོདོ་དང་གཏིརོ་ཚགོས་འིཁརོ་འིདས་དུས་བོཞེརི་བྱི། །
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tawe thagche gom drub däpar ja / chöpa ma dor damtshig dän na 
ngödrub thob / tshe di rangdön ma je dam ngag long / rangsem 
wang du tshug la ngödrub döndu nyer / zhe mäpa dang / dene 
chomdände kyi dorje khandroma de la leg so zhe jawa jin te

leg so leg so / rigwa dzinpa nam dezhindu däpar gyi shig / 
chomdände kyi deke che ka che katsäl ne 

gelong gi gendün chenpo nam dang / päl dorje dermo dang / 
rigpa dzinpe gendün chenpo dang / lha dang mi dang nöjin dang /  
sinpo dang driza dang / lha mayin dang / namkha ding dang /  
miam chi dang / to chhe chenpo dang / mi dang mi mayin dedag 
dang / thamche dang dänpä khor dedag yi rang te 

chomdände kyi sungpa la ngönpar tö do 

ལྟོ་བོས་ཐག་བོཅད་སྒོམོོ་བོསྒྲུབོ་དད་པར་བྱི། །སྤྱོདོ་པ་མོ་དརོ་དམོ་ཚགི་ལྡན་ན་

དངསོ་གྲུབོ་ཐབོོ། །ཚ་ེའིདའིི་ིརང་དནོ་མོ་བྱིདེ་གདམོ་ངག་ལངོས། །རང་སམེོས་

དཔང་དུ་ཚུགས་ལ་དངསོ་གྲུབོ་དནོ་དུ་གཉོརེ། །ཞེསེ་སྨྲས་པ་དང་། ད་ེནས་བོཅམོོ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་རྡོ་ོརྗེ་ེམོཁའི་འིགྲ་ོམོ་ད་ེལ་ལགེས་ས་ོཞེསེ་བྱི་བོ་བྱིནི་ཏི།ེ ལགེས་

ས་ོལགེས་ས།ོ །རགི་བོ་འིཛིནི་པ་རྣམོས་ད་ེབོཞེནི་དུ་དད་པར་གྱིསི་ཤེགི །བོཅམོོ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་དེ་སྐད་ཅེས་བོཀོའི་ཅེས་བོཀོའི་སྩལ་ནས། དགེ་སློོང་གི་དགེ་
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Resolve through the view, practise meditation, and be faithful. 
By maintaining the samayas, without rejecting the secret conduct, you 
will receive the siddhis. 
Follow the oral instructions without prioritizing the pleasures of this life. 
Learn to control your mind and pursue accomplishment.”

Thereupon the Blessed One approved the words of the Vajra Ḍākinī:

“Excellent, excellent indeed! Vidyādharas, you should gain conviction that 
it is so!”

When the Blessed One had said this, the great gathering of monks, glorious 
Vajraṇakhī and the great gathering of vidyādharas together with the whole 
assembly of gods, humans, yakṣas, rakshasas, gandharvas, asuras, garuḍas, 
kinnaras, mahoragas—all human beings and spirits—rejoiced and praised 
the speech of the Blessed One.

Thus concludes the Dhāraṇī of Glorious Vajraṇakhī.

Maṅgalaṃ!

འིདུན་ཆོེན་པོ་རྣམོས་དང་། དཔལ་རྡོོ་རྗེེ་སྡེེར་མོོ་དང་། རིག་པ་འིཛིིན་པའིི་

དགེ་འིདུན་ཆོེན་པོ་དང་། ལྷ་དང་མོི་དང་གནོད་སྦྱིིན་དང་། སྲིན་པོ་དང་དྲི་ཟོ་

དང་། ལྷ་མོ་ཡོིན་དང་། ནམོ་མོཁའི་ལྡིང་དང་། མོིའིམོ་ཅི་དང་། ལྟོ་ོའིཕྱེ་ཆོེན་

པོ་དང་། མོི་དང་མོི་མོ་ཡོིན་དེ་དག་དང་། ཐམོས་ཅད་དང་ལྡན་པའིི་འིཁོར་དེ་

དག་ཡོི་རང་སྟེ། བོཅོམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གསུངས་པ་ལ་མོངོན་པར་བོསྟོད་

ད།ོ །དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྡེརེ་མོ་ོཞེསེ་བྱི་བོའི་ིགཟུངས་རྫགོས་ས།ོ། །། མོངྒ་ལ།ཾ། 
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