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༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་ིབོཛྲ་རཱ་ཏ་ི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་ཏ།ེ ད་ེ

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

Dhāraṇī della Gloriosa Vajraṇakhī 

ghiagar ke du / shri benza ra ti ru nama dhara ni /  
böke du / pel dorje dermo she giawe sung 

sanghie dang giangciub sempa tamce la ciagtsel lo 
könciog sum la ciagtsel lo

ciomdende dorje zom ghi kangpa na / ghelong ghi ghendün 
cenpo dang / rigpa dzinpe ghendün drangmepa nam dang 
tab cig tu shug te / dene ciomdende ki rigpa dzinpa nam la 
katsel pa 

rigpa dzinpa nam niön cig / pel dorje dermo she giaua shig yö 
de / de ni dewar shegpa nam ki semo / giangciub sempa nam 
ki ciamo / throwo nam ki yum  

khandroma nam ki tsomo / rigpa dzinpa nam ki drogmo / 
tenpa sungwe ngadag / könciog sum ghi sungma / ngödrub 
thamce ki giungne / dü dang muteg tamce drölwar gepe 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 della Gloriosa Vajraṇakhī 

in sanscrito: Śrī-vajra-ratiru-nāma dhāraṇī 
in fonetica del tibetano: pal dorjé dermo shé cia wé zung 
in inglese: The Incantation of Glorious Vajra Claw

in italiano: L’incantesimo della Gloriosa Artiglio Vajra

Omaggio a tutti i buddha e i bodhisattva! 
Omaggio ai Tre Gioielli!

Il Beato dimorava nel Palazzo Vajra circondato da una grande assemblea 
di monaci e da un'assemblea di innumerevoli vidyādhara. Proprio allora 
il Beato si rivolse ai vidyādhara:

“Ascoltate vidyādhara! Ecco una divinità chiamata Vajraṇakhī. 
È figlia dei sugata, 
sorella dei bodhisattva, 
e madre delle divinità irate. 
È la prima delle ḍākinī, 
un'alleata dei vidyādhara, 
e la sovrana custode degli insegnamenti. 
È la protettrice dei Tre Gioielli, 
fonte di tutti i siddhi, 
e la regina che libera i demoni e gli eretici.
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rigpa dzinpa gang ghi dorje kandrome sung ngag di gesu sung 
ne degiö ghi na / legpe yönten cio nga dang denpar ghiur te /  
cio ngapo gang she na 

ne gang dang gangdu kie kiang ciökiong be ghielpo dang 
trepa dang 

digpa mi gepe yül du kieua dang / tagtu dü sangpo dang 
trepa dang

tagtu gheue drogpo nam dang drogpa dang 

uangpo dang yenlag tsangwa dang

ciölam nampa shi dülua dang

tsültrim dang damtshig niampa mepar ghiurwa dang

ciödze dang tshoue ioge nam shen ghi mi trogpar ghiurwa dang

tagtu mi shen nam ki kurti dang phu dü du gepar ghiurua dang

nordze dang longciö pünsum tsogpar ghiurua dang

döpe dön tamce drubpar ghiurua dang

ciökiong be sungma nam ki gön kiab gepar ghiurua 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་ཏན་བོཅ་ོལྔ་དང་ལྡན་པར་

འིགྱུར་ཏེ། 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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Tutti i vidyādhara che recitino a memoria il dhāraṇī di questa Vajra-
Ḍākinī otterranno le quindici qualità di eccellenza:

Ovunque prendano rinascita, incontreranno un re che sostiene il Dharma.

Nasceranno in un luogo dove non si commettono azioni negative.

Incontreranno sempre tempi favorevoli.

Saranno sempre amici dei virtuosi.

Le loro facoltà e le loro membra saranno intatte.

Manterranno la disciplina durante le quattro attività.

I loro voti e samaya non saranno mai danneggiati.

Le loro offerte e i loro beni non saranno rubati da altri.

Saranno sempre rispettati e onorati dagli altri.

Avranno ricchezze e piaceri in abbondanza.

Realizzeranno qualsiasi cosa desiderino.

Saranno protetti dai guardiani del 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 gheueshe dang threpar ghiurua dang / ciö thö ne drubpa 
niam su lenpar ghiurua te / legpe yönten nampa cio nga dang 
denpar ghiur ro 

sheniang shi nghen du ciua nampa cio nga niong uar minghiur 
te / de gang she na 

mughe giung ne tog te mi ci / tshöncia dang ciagkiu ghiab ne 

mi ci / mag drangpe yül du mi ci / tag dang cenzen nam ki 

mi sö / ciü kier ne mi ci / me tshig ne mi ci / dug lü ne mi ci /  

giungpo nam ki mi sö / sem tor shing gning niöpe mi ci / riam 

shing ngam ghepa lung ne mi ci / paröl pö getem ki mi ci / 

rimne nghenpe mi ci / rang ghi ceb te mi ci / ka ogtu te te mi 

ci / tog bab te mi ci / tongua dang trülpame cing lagpa iamo 

ge cing ciuar minghiur 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་ཏན་རྣམོ་པ་བོཅ་ོལྔ་དང་ལྡན་

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

འིགྱུར་ཏེ། དེ་གང་ཞེེ་ན། མུ་གེ་བྱུང་ནས་ལྟོོགས་ཏེ་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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Incontreranno sempre una guida spirituale. 
Praticheranno il Dharma dopo averlo ascoltato. 
Queste sono le quindici qualità di eccellenza che otterranno.

Inoltre, non sperimenteranno mai le quindici morti dovute a esperienze 
terribili:

Non moriranno di fame a causa della carestia. 
Non moriranno per l'impatto di armi o di lame. 
Non moriranno in battaglia con un esercito d'assalto. 
Non saranno uccisi da tigri o bestie selvatiche. 
Non moriranno annegati nell'acqua. 
Non moriranno immolati nel fuoco. 
Non moriranno avvelenati. 
Non saranno uccisi dagli spiriti.  
Non moriranno in coma o per pazzia. 
Non moriranno per la caduta da una montagna, da un albero o da un dirupo. 
Non moriranno per la stregoneria di un avversario. 
Non moriranno per malattie infettive. 
Non moriranno suicidandosi. 
Non moriranno rivolti verso il basso. 
Non moriranno a causa di un fulmine. 
Non moriranno lottando, disorientati o in grande agonia.

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་ཏ་ེ

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

པ་མོདེ་ཅངི་ལག་པ་གཡོའི་མོ་ོབྱིདེ་ཅངི་འིཆོ་ིབོར་མོ་ིའིགྱུར་ར།ོ །
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sheniang peniön dinam dang denpar ghiur te  

lü la ne mingiung shing ghelte le ki uang ghi ne giung na 

yang niurdu shiuar ghirua dang   

kieuo mangpö yi du ongua dang   

nor nie cing nor yöpa iang künme kieruar mighiurua dang  

dre gigpa giung uar mighiurua dang   

rig ghiü peluar ghiurua dang   

tsering bar ghiur ua dang   

tutsel dang denpar ghiurua dang   

lama dampa nam la gü shing ciö la longciö par ghiurua dang /  
si dang tu dang mika sugpa tamce cir dogpar ghiurue cir  

dorje khandrome ghiündu sungua dang / kiobpa dang / bepar 
gepa de cir rigpa dzinpa nam ki zung ngag di / driuar gia’o / 
cianguar gia’o / lagpar gia’o / kün ciubpar gia’o / shülshin du 
yi la gia’o  

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

ཞེངི་གལ་ཏ་ེ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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Inoltre, riceveranno questi benefici:

La malattia non li colpirà. Se, a causa del potere del karma, dovessero 
ammalarsi, si riprenderanno rapidamente.

Molti li considereranno attraenti. 
Le loro ricchezze e i loro beni non saranno rubati. 
Non dovranno mai temere i nemici. 
La loro progenie sarà prospera. 
Vivranno a lungo. 
Saranno potenti e possenti.

Avranno rispetto per i nobili maestri e praticheranno il Dharma. E 
allontaneranno tutti gli “spiriti-si" maligni, la magia nera e i discorsi maligni.

Quindi, affinché la Vajra-Ḍākinī possa continuamente curarvi, 
proteggervi e nascondervi, vidyādhara, dovreste copiare questo dhāraṇī, 
portarlo addosso, recitarlo, comprenderlo appieno e memorizzarlo 
correttamente".

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།ོ །

könciog sum la ciagtsel lo   

ciomdende deshin shegpa draciompa yangdagpar dzogpe 

sanghie shakya tubpa la ciagtsel lo   

tongcen mo rabtu giompa la ciagtsel lo   

magia cenmo la ciagtsel lo   

soso drangua cenmo la ciagtsel lo   

sil ue shel cenmo la ciagtsel lo   

sang ngag gesu dzinpa la ciagtsel lo   

dorje khandroma nam la ciagtsel lo  

dag ghielpö gigpa dang / ciomkün ghi gigpa dang / me gigpa 
dang / ciü gigpa dang / dug ghi gigpa dang / tshön ghi gigpa 
dang / paröl ghii mag tshog ki gigpa dang / mughe gigpa dang /  
dre gigpa dang / ce babpe gigpa dang / dü mayinpar ciwe 
gigpa dang / sa youe gigpa dang / karda tung ue gigpa dang / 
ghielpö chepe gigpa dang / lhe gigpa dang  
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Omaggio ai Tre Gioielli!

Omaggio al Bhagavan, il Tathāgata, Arhat, completo e perfetto Buddha 
Śākyamuni!

Omaggio a Mahāsahasrapramardanī!

Omaggio a Mahāmāyūrī!

Omaggio a Mahāpratisarā!

Omaggio a Mahāśītavatī!

Omaggio a Mahāmantrānusāriṇī!

Omaggio alle vajraḍākinī!

Tutti i pericoli dovuti a governanti, ladri, fuoco, acqua, veleno, armi, eserciti, 
carestie, avversari, tempeste, morte prematura, terremoti, meteoriti, 
punizioni reali, divinità, nāga, fulmini, garuḍa e bestie feroci sono sventati! 

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 gigpa dang / log ghi gigpa dang / namka ding ghi gigpa dang /  
cenzen trouö gigpa dang / gigpa dedag tamche le dag ghieluar 
ghiur cig  

gigpa dedag tamche rig ngag di ce do / purbü dab uo / toue 
dung ngo / ciaghie nen no  

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM / KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM 

OM GHA GHA / GHATAYA GHATAYA / SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG GHI GIGPA THAMCE MARAYA PHET PHET

KILI KILAYA PHET / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

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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Tutti [i pericoli] vengono eliminati attraverso questo vidyā-mantra! 

Sono colpiti con la kīla! 

Colpiti con il martello! 

E soppressi sotto il sigillo!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | tutto ciò che 
è pericoloso 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།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་

ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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 ghi dön dang /  
lungle dön dang / namka ding ghi dön dang / drize dön dang /  
miam ci dön dang / to ce cenpö dön dang / nögin dang / sinpö 
dön dang / yidag ki dön dang / shase dön dang / giungpö dön 
dang / drülbum ghi dön dang / sülpö dön dang / lü sülpö dön 
dang / kem ge yi dön dang / ge ge ki dön dang / nio ge ki dön 
dang / drib nön ghi dön dang / nönpö dön dang / khandrome 
dön dang / namdrü dön dang / shinge dön dang / ge dön dang /  
mamo gauargepe dön dang / küntu droue dön dang / tsherma 
dönpe dön nam le dag ghieluar ghiur cig

dön dedag tamce kyi nghen sem dang   
nösem tamce rig ngag di ce do  
purbü dabuo 
toue dung ngo  
ciaghie nen 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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Tutti i deva graha, i nāga, gli asura, i marut, i garuḍa, i gandharava, i 
kiṃnara, gli yakṣa, i rākṣa, i preta, i piśāca, i bhūta, i kumbhāṇḍa, i pūtana, 
i kaṭapūtana, skandha, apasmāra, unmadā, chāyā, ostārakā, ḍākinī, revatī, 
yāmaka, śakuni, mātṛnandī, samikā e kaṇṭakamālinī sono conquistati! 

I loro piani malvagi e le loro intenzioni dannose vengono eliminati 
attraverso questo vidyā-mantra! 

Sono colpiti con la kīla! 

Colpiti con il martello! 

E soppressi sotto il sigillo!

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 
PHET PHET

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

dag ghi dang dang sigi trogpa dang / ze su nghel sawa dang /  
ze su tragtung ba dang / ze su shag zaua dang / ze su shasa 
ba dang / ze su tshil zaua dang / ze su kang zaua dang /  
ze su tsepa zawa dang / sog trogpa dang / ze su khiugpa zaua 
dang / ze su mi tsangua zawa dang / ze su tor kung ne babpa 
tungua dang / ze su lagma zaua dang / ze su cilma tungua 
dang / ze su ngarnab zaua dang / ze su nag zaua dang  

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོ

དྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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

Tutti gli spiriti malvagi che assorbono la radiosità e la vitalità; che si 
nutrono di feti; bevono e si nutrono di grasso, carne, midollo e neonati; 
rubano la forza vitale e si nutrono di vomito e feci; bevono dai pozzi neri; 
divorano gli avanzi; bevono la saliva; consumano catarro e pus, le oblazioni, 
ghirlande di fiori, profumi e incenso; predano le menti delle persone; e 
consumano fiori, frutti, cereali e offerte bruciate, sono tutti sconfitti!

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 zaua dang / ze su trengua zaua dang / ze su driza 
ba dang / ze su dugpa zaua dang / sem trogpa dang / ze su 
metog zaua dang / ze su drebu zaua dang / ze su lotog zaua 
dang / ze su ginseg zaua dedag tamche le dag ghieluar ghiur 
cig / dedag tamce ki nghen sem dang nösem tamce rig ngag di 
ce do / purbü dabuo / toue dung ngo / ciaghie nen no 

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM / KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHA GHA / GHATAYA GHATAYA / SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG GHI DANG THROGPA DANG 

ZIGI TROGPA TAMCE MARAYA PHET PHET

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

ཟོས་སུ་གཏརོ་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་ེཏགོ་ཟོ་བོ་དང་།  

ཟོས་སུ་འིབྲིས་བུ་ཟོ་བོ་དང་། ཟོས་སུ་ལ་ོཏགོ་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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I loro piani malvagi e le loro intenzioni dannose vengono eliminati 
attraverso questo vidyā-mantra! Sono colpiti con la kīla! Colpiti con il 
martello! E soppressi sotto il sigillo!

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

tutti gli spiriti che assorbono la mia radiosità e la vitalità 
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།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་

མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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 purbü uel dril ua dang / mamö thün zor penpa dang /  
shinge korlo / korua dang / muteg ki ngag gö döpa dang / lü 
giätem su giugpa dang / nögin ghi bötong tong ua dang / dü 
ki drag ngag böpa dang / tshe sor dang niung sor penpa dang / 
da zor dang / kong sor dang / thrag sor dang / tün sor dang /  
ciö sor dang / bön sor dang / büme ki mö sor dang /  
kiepe da sor lasogpa dedag tamce rig ngag di ce do / purbü 
dabuo / toue dung ngo / ciaghie nen 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 THAMCE MARAYA PHET 
PHET

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

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་གཏངོ་གཏངོ་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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Tutti coloro che usano rituali magici, come scagliare le kīla, mettere in atto 
la stregoneria dei mātṛkā, girare la ruota di Yama, pronunciare i mantra 
maledicenti degli eretici, inviare maledizioni nāga, eseguire la stregoneria 
yakṣa, proclamare i mantra irati dei māra; tutti coloro che impiegano gli 
zor, come lanciare tsé zor, zor di semi di senape, zor di frecce, zor di coppe, 
zor di sangue, e thün zor di dharma e bön, che impiegano maledizioni 
zor lanciate da donne e scagliano vere frecce, sono eliminati attraverso 
questo vidyā-mantra! Sono colpiti con la kīla! Colpiti con il martello! E 
soppressi sotto il sigillo!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ gha 
gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | tutti gli incantesimi 
rivolti verso di 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།ཾ ཨི་ཾགྷ་གྷ་ གྷཱ་ཏཱ་ཡོ་གྷཱ་ཏཱ་

ཡོ། སརྦ་དུཥྚཾ་ཾམཱ་ར་ཡོ། །བོདག་ལ་རགིས་སྔགས་ཀྱི་ིམོཐུ་གཏངོ་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་

ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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 gnin cigpa dang / gnin gnipa dang / gnin sumpa 
dang / gnin shipa dang / gnin ngapa dang / gnin drugpa 
dang / gnin dünpa dang / daua cepa dang / yütsam pa 
dang / tagpe rim nam dang / rim dang dubpa nam dang /  
rim mizepa nam dang / rim dragpo nam dang / giungpö rim 
nam dang / trag le ghiurpa dang / lung le ghiurpa dang /  
thripa le ghiurpa dang / beken le ghiurpa dang / düpa le 
ghiurpa nam dang / rimne tamche dang / lepa naue rim tamce 
rig ngag di ce do / purbü dabuo / thoue dung ngo / ciaghie 
nen no  

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHA GHA / GHATAYA GHATAYA / SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG GHI RIMNE THAMCE MARAYA PHET PHET

KILI KILAYA / SARVA PAPAM  / HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

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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Tutte le malattie infettive - che durino un giorno, due giorni, tre giorni, 
quattro giorni, cinque giorni, sei giorni, sette giorni, mezzo mese o solo 
un breve momento; che siano croniche, incessanti, intollerabili o gravi; 
che siano causate dagli spiriti, che derivino da disturbi del sangue, del 
vento, della bile, del flegma o dalla loro combinazione, tutte le malattie 
intrattabili e tutte le malattie del cervello, vengono eliminate attraverso 
questo vidyā-mantra! Sono colpite con la kīla! Colpite con il martello! E 
soppresse sotto il sigillo!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | tutte le 
malattie infettive che mi colpiscono 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།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི 

ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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 ghi lü tamce naua dang / shog ce naua dang / yi ga ciüpa 
dang / mig ne dang / na ne dang / kha ne dang / gül ne dang /  
gning ne dang / kogme lha gor naua dang / naua naua 
dang / so naua dang / gning naua dang / lepa naua dang /  
tsib log naua dang / ghiab naua dang / toua naua dang / kepa 
naua dang / ciu so naua dang / la naua dang / ge ngar naua 
dang / lagpa nawua dang / kangpa naua dang / yenlag naua 
dang / gninglag naua dang / dag ghi ne thamce rig ngag di ce 
do / purbü dabuo / thoue dung ngo / ciaghie nen no  

NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHAGHA GHATAYA GHATAYA SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG GHI LÜ KYI NE THAMCE MARAYA PHET PHET

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

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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Tutte le malattie che colpiscono il corpo interamente o parzialmente, la 
perdita dell’appetito, i problemi agli occhi, al naso, alla bocca, alla gola o 
al cuore, i dolori alla laringe, alle orecchie, ai denti, al cuore, al cervello, 
al fianco, alla schiena, allo stomaco, alla vita, alle vie urinarie, alla coscia, 
al polpaccio, alle mani, ai piedi e a tutte le parti maggiori e minori del 
corpo, vengono eliminate attraverso questo vidyā-mantra! Sono colpiti 
con la kīla! Colpiti con il martello! E soppressi sotto il sigillo!

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | tutte le mie 
malattie 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།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་

ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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 / patshen pünda dang / shangnie 
dang / mag kü dang / drogpo dang 

denkhöl dang yam kü dang / busing dang / kimtshe ki dra 
dang ua thamce rig ngag di ce do / purbü dabwo / toue dung 
ngo / ciaghie nen 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

CI DRA YI LA SEMPA THAMCE MARAYA PHET PHET

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

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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Tutti i nemici della gente di questa terra, dei nostri parenti paterni, dei 
parenti materni, dei cognati, degli amici, dei servi, dei fratelli, delle sorelle 
e dei nostri vicini sono eliminati attraverso questo vidyā-mantra! Sono 
colpiti con la kīla! Colpiti con il martello! E soppressi sotto il sigillo!

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

ogni male escogitato dai nemici del passato o tramato dai 
nemici del futuro 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།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ 

མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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 nIe na gaua dang  
dag sang na mi ga nghen na gaua dang 
tho na mi ga ma na gaua dang 

drag na mi ga ma drag na gaua dang  
niepa dangden na mi ga miden na gaua dang  
tö na mi ga me na gaua dang  
yö na mi game na gaua dang 

de na mi ga dug nghel na gaua dang  
shen ghii kurti ge na mi ga ma ge na gaua dang  
tutsel dangden na mi ga miden na gaua dang  
giampa mang na mi ga mi giampa mang na gaua dang 

khor pün sum tshog na mi ga korme na gaua dang  
dag la ciagdang dang / shedang dang  
tho nön gepa tamce rig ngag di ce do 
purbü dabuo / thoue dung ngo / ciaghie nen 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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Tutti coloro che sono turbati quando ho successo, compiaciuti quando 
fallisco; turbati quando sto bene, compiaciuti quando sono afflitto; turbati 
quando sono in alto e potente, compiaciuti quando sono giù e fuori gioco; 
turbati quando sono famoso, compiaciuti quando sono disonorato; turbati 
quando guadagno, compiaciuti quando perdo; turbati quando sono lodato, 
compiaciuti quando sono biasimato; turbati quando sono benestante, 
compiaciuti quando sono povero; turbati quando sono felice, compiaciuti 
quando soffro; turbati quando sono rispettato dagli altri, compiaciuti 
quando non lo sono; turbati quando sono forte, compiaciuti quando non 
lo sono; turbati quando sono amato, compiaciuto quando sono odiato; 
turbato quando sono popolare, compiaciuti quando sono impopolare - tutti 
coloro che nutrono tali simpatie, antipatie, aggressività e ostilità nei miei 
confronti sono eliminati attraverso questo vidyā-mantra! Sono colpiti con 
la kīla! Colpiti con il martello! E soppressi sotto il sigillo!

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 / NGHEN SEM DANG / NÖSEM DZINPA 
THAMCE MARAYA PHET

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM A KRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

 
dag la milam nghenpa dang / tshenma nghenpa dang / te 
nghenpa dang / ye kyi dü yöpa dang / me kyi si langpa dang /  
bar ghi tsen thröpa dang / tshe la nöpa dang / pel la giabpa 
dang / ghiag la kuua dang / khor la tsheua dang / longciö 
dang sönam la nöpar gepa dang / sem la dug nghel kiepar gepa 
tamce rig ngag di ce do 

purbü dabwo / toue dung ngo / ciaghie nen no

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ 

མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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 | tutte le ostilità, 
i piani malvagi e le intenzioni dannose nei miei confronti 
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

Tutti gli incubi, i presagi infausti, i cattivi auspici, i māra che si agitano in 
alto, gli spiriti che si innalzano in basso e i demoni che imperversano nel 
mezzo, e tutti coloro che mettono in pericolo la mia vita, mi derubano della 
mia gloria, saccheggiano le mie ricchezze, danneggiano la mia famiglia e 
i miei amici, distruggono la mia prosperità e i miei meriti e affliggono la 
mia mente - tutti vengono eliminati attraverso questo vidyā-mantra!

Sono colpiti con la kīla! Colpiti con il martello! E soppressi sotto il sigillo!

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།ོ 
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NAMA SAMENTA BUDDHA NAM KAYA WAKA TSITTA BENZA NAM

OM GHAGHA GHATAYA GHATAYA SARVA DUSHTAM MARAYA

DAG LA NAMPAR TSHEUA TAMCE MARAYA PHET PHET

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

dag la mika nghenpa maua dang / trama nghenpa giugpa dang /  
giur dang kel yug ghelpa dang / tho gong du drelua dang / 
ma babpar bebpa dang / de cen la niegpa dang / trang cen la 
gugpa dang / ci shing la nöpa dang / pug ki nor la kuua dang /  
gö ciug la nöpa / cen ghi bu la nöpa / ten ghi drog la nöpar gepa 
tamce rig ngag di ce do 
purbü dabuo / thoue dung ngo / ciaghie nen no

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ །ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ 

བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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།  



35

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ | oṃ 
gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya | tutto ciò che 
mi danneggia 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 

Tutti coloro che mi calunniano o spettegolano su di me, che mi portano 
miseria e disgrazia, che mi impediscono di avanzare e mi costringono a 
indietreggiare, che tramano contro di me per aumentare il loro territorio, 
che mi tendono imboscate, che distruggono la proprietà pubblica, che 
rubano le mie ricchezze private, che danneggiano i miei animali, che 
fanno del male ai miei cari figli e al mio compagno di vita, sono eliminati 
attraverso questo vidyā-mantra!

Sono colpiti con la kīla! Colpiti con il martello! E soppressi sotto il sigillo!

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། གཏན་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 DANGUE DRA DANG / NÖPE GHEG TAMCE MARAYA 
PHET PHET 

KILI KILAYA / SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

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

könciog ghi upang mepa dang / sanghie kyi tenpa shigpa dang /  
dorje lobpön ghi ku la doua dang / ceciam drel yong la tsheua 
dang / dag ghi lü la do shing rig la niegpa dang / lü la drül 
tar thrilua dang / go la tra tar du zawa dang / mig nghen ghi 
ce re tapa dang / khanghen du mawa dang / sampa nghenpa 
dung nghe sempa dang / drelwe shing ciu la togpa tamce rig 
ngag di ce do 

purbü dabuo / thoue dung ngo / ciaghie nen no 

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། 

ཨི་ཾ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 | tutti 
i nemici dispettosi e le forze dannose 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

Tutti coloro che disonorano i Tre Gioielli, che distruggono gli insegnamenti 
del Buddha, che mettono in pericolo la vita del maestro vajra, che 
danneggiano i miei fratelli di Dharma, che mettono in pericolo la mia vita 
e attaccano la mia famiglia, che si arrotolano come serpenti intorno al mio 
corpo, che mi prudono come capelli sulla testa, che mi fissano con occhi 
malvagi, che mi parlano con toni volgari, o che nutrono cattive intenzioni 
e piani malvagi, e coloro che mostrano le dieci ragioni per la liberazione 
- tutti sono eliminati attraverso questo vidyā-mantra!

Sono colpiti con la kīla! Colpiti con il martello! E soppressi sotto il sigillo!

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་གཏགོས་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 / CI DRAR SEMPA TAMCE MA 
RA PHET PHET

KILI KILAYA SARVA PAPAM HUNG HUNG HUNG

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

OM AKRODHÉ KAMUDGARA HUNG PHET

OM BENZA KRODHA MAHA BALA HANA DAHA PATSA / BIDHAM 
SAYA BIDHAM SAYA / DZATI LAMBO DHARI / UTSUSHMA 
KRODHA HUNG PHET
 
zung di yönten sam ghi mi kiab te 

sa la tab na sa ghe / drag la tab na drag gnil / shing la tab na 
shing kem / ciu la tab na ciu ce / me la tab na me shi / lung 
la tab na lung ce 

nampar shepe lücen nam la möci gö  

ན་མོཿས་མོནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱ།ཾ ཀཱ་ཡོ་ཝཱཀྩིཏིྟ་བོཛྲ་ཎཱཾ།ཾ ཨི་ཾ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་ཏ་ི ཀཱ་ཡོ་ཝཱ་ཀྩིཏིྟ་ བོཛྲ་ཀཱ་ིལ་ིཀཱ་ིལ་ཡོ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾཨི་ཀྲོ་ོདྷ་ེཀོ་ མུདྒ་ར་

ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཨི་ཾ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 | tutta la rabbia 
dei nemici del passato e le intenzioni dannose dei nemici del 
futuro 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 

Le qualità di questo dhāraṇī sono inconcepibili.
Se lo si indirizza verso la terra, questa si spaccherà.
Se lo si dirige verso una roccia, questa si sgretolerà.
Se lo si dirige su un albero, l'albero appassirà.
Dirigilo verso un ruscello e il ruscello si fermerà.
Dirigilo contro un fuoco e il fuoco si spegnerà.
Se lo dirigi verso il vento, il vento si fermerà".
Che bisogno c'è allora di menzionare il suo effetto sugli esseri coscienti?"

གཟུངས་འིདིའིི་ཡོོན་ཏན་བོསམོ་གྱིིས་མོི་ཁྱེབོ་སྟེ། ས་ལ་བོཏབོ་ན་ས་

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

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

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

dag ngön giungue dü na kelpa drangmepe paröl tu büme ki 
lang dü su ciomdende deshin shegpa draciompa yangdagpar 
dzogpe sanghie pa tenpe de tshönce ghielpo she giawa gigten 
du giön te 

ciag ser ghi dogcen dag ghi ciuor shag ne dike ce katsel to / 
rig ki bumo kie ki sang ngag ki gningpo di sung su zung la 
yi la ghi shig / detar ge na ci maongpe dü drenpa na dorje 
dermo she giauar lü lang ne / semcen tamce la penpa dang 
deua cenpo ge do 

rigpa dzinpa nam ki tu dang / pung nien dang / ngödrub teruar 
ge do / rigpa dzinpa dag zung ngag di dang trepa nam ngön 
sanghie drangmepa la ciöpa pül shing / ghewe tsaua ghiacer 
gepa yin no / mönlam tabpe gheueshe nien dang trepar ghiur ro 

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

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

སྩལ་ཏ།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ་མོ་ོཁྱེདེ་ཀྱིསི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ིསྙིངི་པ་ོའིད་ིགཟུངས་སུ་བོཟུང་
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Allora Vajraṇakhī disse al Beato:

“In tempi passati, innumerevoli eoni fa, quando presi la forma di una 
donna, apparve nel mondo il Beato, il Tathāgata, l'Arhat, il Buddha 
completo e perfetto chiamato Dṛḍhaśūraraṇasenapraharaṇarāja. 

Posò la sua mano d'oro sulla mia testa e disse: “Nobile figlia, prendi 
questo dhāraṇī, l'essenza del Mantra Segreto, e memorizzalo! Se lo farai, 
in futuro diventerai famosa come Vajraṇakhī. In questa forma porterai 
grandi benefici e felicità a tutti gli esseri senzienti. 

Questo dhāraṇī vi concederà potere, lealtà e i siddhi dei vidyādhara. 
I vidyādhara che incontrano questo dhāraṇī hanno già fatto offerte a 
innumerevoli buddha e hanno coltivato ampiamente le radici della virtù. 
Così incontrano un amico spirituale in linea con le loro aspirazioni. 

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་བོཏབོ་པའི་ིདག་ེབོའི་ིབོཤེསེ་གཉོནེ་དང་ཕྲད་པར་འིགྱུར་ར།ོ །
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zung ngag di zung su zung shing / degiö gepa ni gigten sum na 
nampar ghieluar ghiur ro / ringpor mi thogpar sanghie ki shing 
deuacen ghi gigten ghi kam su pema la dzü te kieuar ghiur ro /  
rigpa dzinpa nam zung ngag di gnin len sum tshen len sum du 
dönpar gia’o / semcen tamce deua dang denpe ciöpa baghiö pa 
dang denpar ghi shig / nga dang gheueshe nien la kuruar ghi 
shig / ce katsel to 

dene ciomdende ki dorge khandroma la töpa  
pel dang denpe dorge dermo kiö  
kaniam de la röl dze tromö ku  
ciagpe dang ki throuö ku la tril  
pelden khandro khiö la ciagtsel lo 

dene khandroma de zung di damtshig sungpa 

lobpön ciuor kur shing uang dang damtshig sung  
mengag kün la mi pel gönpar sang la drub  
tshog nang mi dro damtshig niam dangkha mi se  
ciö dang tor tsogkhor de dü shirgia 

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་ཏ་ེ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་ཏ།ོ །ད་ེནས་བོཅམོོ་
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Memorizzato e recitato questo dhāraṇī, essi sorgono vittoriosi sui tre 
mondi. Non passerà molto tempo prima che essi nascano miracolosamente 
all'interno di un fiore di loto nel regno della terra pura Sukhāvatī. 
Vidyādhara, recitate questo dhāraṇī tre volte di giorno e tre volte di notte. 
Così tutti gli esseri senzienti saranno appagati e agiranno con coscienza 
in tutte le azioni. Abbiate fede in me e nei vostri amici spirituali".

Il Beato lodò quindi la Vajraḍākinī:

“Fantastica Vajraṇakhī, Artiglio Vajra, 
nella tua forma irata, ti crogioli in una beatitudine infinita, 
e abbracci appassionatamente il tuo iracondo consorte. 
Gloriosa ḍākinī in tutto il tuo splendore: omaggio a te!"

La ḍākinī poi pronunciò i samaya per questo dhāraṇī:

“Rispetta il tuo maestro e custodisci i tuoi poteri e i tuoi samaya. 
Non diffondere le istruzioni essenziali, ma realizzale segretamente in solitudine. 
Non vagare tra le folle e non mescolarti con chi ha un samaya degenerato. 
Fa’ offerte, oblazioni e banchetti per gli esseri del saṃsāra e del nirvāṇa 
durante i quattro tempi.
 

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་གཏརོ་ཚགོས་འིཁརོ་འིདས་དུས་བོཞེརི་བྱི། །
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taue thagce gom drub depar gia / ciöpa ma dor damtshig den 
na ngödrub tob / tshe di rangdön ma ge dam ngag long /  
rangsem uang du tshug la ngödrub döndu nier / she mepa dang /  
dene ciomdende kyi dorje khandroma de la leg so she giaua gin te

leg so leg so / rig ua dzinpa nam deshindu depar ghi shig / 
ciomdende ki deke ce ka ce katsel ne 

ghelong ghi ghendün cenpo nam dang / pel dorje dermo dang / 
rigpa dzinpe ghendün cenpo dang / lha dang mi dang nögin dang /  
sinpo dang driza dang / lha mayin dang / namka ding dang /  
miam ci dang / to ce cenpo dang / mi dang mi mayin dedag 
dang / tamce dang denpe khor dedag yi rang te 

ciomdende ki 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་ཏ།ེ 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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Detèrminati per la visione, pratica la meditazione e abbi fede. 
Mantenendo i samaya, senza rifiutare la condotta segreta, riceverai i siddhi. 
Segui le istruzioni orali senza dare priorità ai piaceri di questa vita. 
Impara a controllare la tua mente e a perseguire la realizzazione".

Allora il Beato approvò le parole della Vajra Ḍākinī:

“Eccellente, eccellente davvero Vidyādhara! Dovreste acquisire la 
convinzione che è così!"

Quando il Beato disse questo, il grande raduno dei monaci, la gloriosa 
Vajraṇakhī e la grande assemblea dei vidyādhara insieme a tutta l'assemblea 
degli dèi, degli umani, degli yakṣa, dei raksha, dei gandharva, degli asura, 
dei garuḍa, dei kinnara, dei mahoraga - tutti gli esseri umani e gli spiriti - 
gioirono e lodarono il discorso del Beato.

Così si conclude il Dhāraṇī della Gloriosa 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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