
ནད་སེལ་ཕུར་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རེའི་ཚ་ཟེར།  

The Heat of the Thunderbolt: Antidote to Epidemics  

སྐྱབས་སེམས་སྡོན་དུ་སྡོང་ནས།  

Take refuge and generate Bodhicitta Mind, 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧ ི༔  

Om Ah Hum Hri: 

ཨེ་ཝཱུཾ་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅགི་གིས༔  

Momentarily generate oneself from within means and wisdom,  

ནད་སེལ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་ར་ེགཞྡོན་ནུའི་སྐུ༔  

The body of Vajrakilaya to clear away epidemics,  

རབ་ཁྡོས་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅགི་ཕྱག་བཞ་ིབ༔  

Wrathful and dark blue in colour with one head and four arms, 

གཡས་གཡྡོན་དང་པྡོས་ཕུར་བུ་ཐྡོད་ཕྡོར་གསྡོལ༔  

First two arms hold the Phurba and bloody skull cup, 

གཡས་གཡྡོན་གཉིས་པས་རྡོ་རེ་དིལ་རྒྱ་བཅས༔  

Second two crossed arms hold the vajra and bell, 

དུར་ཁྡོད་ཆས་བརྒྱན་པདྨ་ཉི་ཟླའི་ཁར༔  

Adorned with bones and sitting on the Sun-Moon seat on the Lotus, 

རུ་ཏྲ་ཕྡོ་མྡོ་བརིས་པའ་ིགདན་སེང་དུ༔  

On the throne of repressed Ruta,  

ཞབས་བཞི་གྱད་ཀ་ིའདྡོར་སབས་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔  

Four-legged with pace of fighter stance,  

དབང་ཕྱུག་སྡོན་མྡོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔  

Isvara who is dark blue in colour with one face and two arms, 

 



གཡས་པ་ཕུར་བུ་གཡྡོན་པ་ཐྡོད་ཁག་དང་༔  

Phurba in right hand and Bloody Khapala in left hand,  

ཞབས་གཉིས་བདེ་སྡོང་རྡོལ་བས་ཡབ་ལ་འཁྱུད༔  

Two legs embraced to Yab with great bliss and emptiness, 

དམ་ཡེ་མེ་དཔུང་འབར་བའ་ིཀྡོང་ན་གསལ༔  

Visualise faith and wisdom in the center of the blazing flame, 

སྣང་སིད་རྣམ་དག་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་ཡི་དལ༔  

The magical imagination of the purity of existence between the nirvana 

and samsara, 

སྒྲ་གྲགས་ཡང་དག་གཟུངས་སགས་རྡོལ་པར་ཤར༔  

Percept all authentic resounding are as the mantra, 

དན་རྡོག་ཀ་དག་ཆྡོས་ཉིད་འྡོད་གསལ་ངང་༔  

In the nature of innate luminosity of thought process,  

Recite, whatever occurs, through primordial state of Samantabhadra,  

གང་ཤར་ཀུན་བཟང་དགྡོངས་པའི་ཀྡོང་ནས་བཟླའ།། 

The heart essential of Samantabhadra is arbitrary appearing everywhere, 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ིལི་ཀི་ལ་ཡ་རཀྵ་ཀྡོ་དྷ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔  

Om Benza Kile Kilaya Raksha Troda Na Hung Phat 

སྡོག་སྡོམ་གཟེར་བཞི་ལྡན་པའ་ིངང་།།བརྒྱ་སྡོང་ཁི་འབུམ་བར་རགས་འབྲས།།རྣལ་འབྡོར་སྡོ་སྡོའི་ཉམས་སྡོར་དང་།།རྡོ་རེ་གཞྡོན་ནུའ་ིདངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ།། དུས་

མིན་ནད་རིགས་ཀུན་སེལ་ནས།།འཆ་ིམདེ་བཙན་ས་ཟནི་པར་ངེས།།ས་མ་ཡ། རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ།།  

This secret daily practice is done through flexible use of the Four Life-

binding Nail in Tantric teaching, including the one million four thousand. 

The results of this practising are the great achievement of Varjakilaya 

which is the antidote to all kind of epidemics and can be achieved immortal 

life in this short life span. Samaya Gyal! Gyal! Gyal!  

 



ཕིྱ་སྣྡོད་འབྱུང་བ་ཀྡོ་དྷའ་ིརིགས་ལྔར་དག།  

The external vessel is purified into five Buddha families, 

 ནང་བཅུད་ཞི་ཁྡོ་ཕུར་བུའི་དཀིལ་འཁྡོར་རྡོགས།།  

The inner beings are purified into wrathful mandala, 

གསང་བ་རྡོགས་པ་ཆནེ་པྡོས་འགྲྡོ་ཀུན་སིན།།  

The secret beings are ripened into complete perfection, 

May all beings attain the transformation of rainbow body! 

ཅེས་པ་འད་ིཡང་རབ་གནས་ས་བིའ་ིརྒྱལ་ཟླའི་ཡར་ཚེས་དག་ེབར་ངྡོས་ལ་དད་དམ་འགྱུར་བ་མདེ་པའ་ིཆྡོས་གྲྡོགས་དམ་པང་གསལ་པྲ་ལ་རང་དབང་ཐྡོབ་

པའི་གཙང་བ་གྲུབ་ཆེན་རིག་མཆྡོག་རིན་པྡོ་ཆེས་ད་སྐབས་ཀི་ནད་ངན་འདི་མྱུར་དུ་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ཁདེ་ཀི་ཐུགས་དམ་བསྲུང་བ་རྭ་གུར་ལས་མ་ིའདའ་བར་

མཛད་དགྡོས་ཚུལ་དང་། མཛད་ནས་ཀང་ཁེད་ཀི་ཟབ་ཆྡོས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཞིག་ངསེ་པར་དུ་གསུང་དགྡོས། ཅེས་དང་། ཁད་པར་དཔལ་མཆྡོག་ཕུར་བའི་

སྡོ་ནས་གསུང་ན་དགའ་ཞེས་ཐུགས་དམ་གཙང་མས་སྐུལ་བ་དང་། བླ་མ་དང་ལྷག་པའ་ིལྷ་ལ་གསྡོལ་བ་དག་ཏུ་བཏབས་པའི་མྡོད་ལ་ཨེ་མ་ཧྡོས་རིག་ཀྡོང་

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀ་ིཆྡོས་སེ་ལས་ཕབས་པར་དགེའྡོ།། །།  

On the Chinese New Year of first month, during the outbreak of 

coronavirus fever all over the world. On the request of the mirror divination 

master for a powerful Varjakilaya practice to get rid of present epidemics, 

so I transcribed this mind treasure from the sky-treasure due to the bliss 

of great deity. Thus, I, Shri Amaho prayed before the lineage-holding 

master and ocean of deity with sincerity, may it benefit all sentient beings. 

May it be! 

 


