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The Heat of the Thunderbolt: Antidote to Epidemics
霹靂之⽕：流⾏病的解藥

7བས་སེམས་8ོན་:་སོང་ནས།
Take refuge and generate Bodhicitta Mind,
皈依，發菩提⼼，

ཨ=་>ཿ  @ྃ་Bིཿ  
Om Ah Hum Hri:
嗡阿吽些

ཨེ་ཝྃ་ངང་ལས་རང་ཉིད་Eད་ཅིག་གིས༔ 
Momentarily generate oneself from within means and wisdom,
剎那從智慧⽅便中現本尊，

ནད་སེལ་དཔལ་ཆེན་./་01་གཞོན་Kའི་L༔
The body of Vajrakilaya to clear away epidemics,
普巴⾦剛身清除⼀切疫癘，
（⾦剛橛身相）

རབ་Mོས་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་Oག་བཞི་བ༔ 
Wrathful and dark blue in colour with one head and four arms,
忿怒相身⾊深藍，⼀頭四臂，

གཡས་གཡོན་དང་པོར་'ར་Q་ཐོད་ཕོར་གསོལ།།
First two arms hold the Phurba and bloody skull cup,
外⼆⼿持普巴杵盛⾎臚器，

གཡས་གཡོན་གཉིས་པས་./་01་Sིལ་T་བཅས༔ 
Second two crossed arms hold the vajra and bell,
內⼆⼿交抱持⾦剛杵與鈴，

:ར་Mོད་ཆས་བTན་པU་ཉི་Vའི་ཁར༔ 
Adorned with bones and sitting on the Sun-Moon seat on the Lotus,
⻣鬘嚴飾，⽴蓮花⽇⽉輪上，

X་Y་ཕ/་མ/་Z[ས་པའི་གདན་སེང་:༔
On the throne of repressed Ruta,
踩踏輪墊上⼤天男⼥妖魔，

ཞབས་བཞི་\ད་ཀི་འདོར་^བས་_ལ་:་བ`གས༔
Four-legged with pace of fighter stance,



身四⾜作勇⼠步伐的武姿，

དབང་aག་8ོན་མོ་ཞལ་གཅིག་Oག་གཉིས་པ༔
Isvara who is dark blue in colour with one face and two arms,
伊莎維拉（Isvara）⾊深藍，⼀臉兩臂，

གཡས་པ་'ར་Q་གཡོན་པ་ཐོད་Mག་དང་༔ 
Phurba in right hand and Bloody Khapala in left hand,
右持普巴，左持盛⾎卡巴拉，

ཞབས་གཉིས་བདེ་^ོང་རོལ་བས་ཡབ་ལ་འbད༔
Two legs embraced to Yab with great bliss and emptiness,
⼤樂空性中兩腿圍繞佛⽗，

དམ་ཡེ་མེ་དcང་འབར་བའི་dོང་ན་གསལ༔ 
Visualise faith and wisdom in the center of the blazing flame,
熾焰⽕中具⾜信解與智慧，

eང་fིད་gམ་དག་h་འiལ་j་ཡི་དལ༔
The magical imagination of the purity of existence between the nirvana and 
samsara,
輪涅不⼆幻化清淨⾒地中，

k་lགས་ཡང་དག་གmངས་8གས་རོལ་པར་ཤར༔
Percept all authentic resounding are as the mantra,
⼀切響亮⾳聲皆為咒⾃聲，

Sན་oོག་ཀ་དག་ཆོས་ཉིད་འོད་གསལ་ངང་༔
In the nature of innate luminosity of thought process, Recite, whatever occurs, 
through primordial state of Samantabhadra,
恆住內⼼光明普賢始基中誦

གང་ཤར་pན་བཟང་དགོངས་པའི་dོང་ནས་བVའ།།
The heart essential of Samantabhadra is arbitrary appearing everywhere,
普賢王如來⼼要弘遍⼗⽅，

 ཨ=་བq་ཀི་ལི་ཀི་ལ་ཡ་རཀྵ་sོ་t་ན་@ྃ་ཕཊ༔
 Om Benza Kile Kilaya Raksha Troda Na Hung Phat

vོག་vོམ་གཟེར་བཞི་wན་པའི་ངང་།།བT་vོང་Mི་འQམ་བ.་oགས་འxས།།gལ་འyོར་ས/་ས/འ[་ཉམས་zོར་དང་།།./་01་གཞོན་Kའི་དངོས་
{བ་ཐོབ།།
:ས་མིན་ནད་རིགས་pན་སེལ་ནས།།འཆི་མེད་བཙན་ས་ཟིན་པར་ངེས།།ས་མ་ཡ། T་T་T།།
This secret daily practice is done through flexible use of the Four Lifebinding 
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!
此秘傳⽇修法要是善巧取密法中的繫命四釘來完成的，內含⼀百萬四千續。 此修⾏
的果是成就普巴⾦剛尊，解治各種流⾏病，更可以在這短暫⼀⽣中成就⻑⽣不⽼
（不朽的⽣命）。 三昧耶  印印印！

Oི་eོད་འ}ང་བ་sོ་t་རིགས་~ར་དག།
The external vessel is purified into five Buddha families,
外情器間淨化成五⽅佛部，

ནང་བ�ད་ཞི་Mོ་'ར་Qའི་ད�ིལ་འཁོར་Zོགས།།
The inner beings are purified into wrathful mandala,
內情眾⽣淨化成忿怒壇城，

གསང་བ་Zོགས་པ་ཆེན་པོས་འlོ་pན་�ིན།།
The secret beings are ripened into complete perfection, 
ཁམས་ག�མ་ཡོངས་lོལ་འཇའ་�ས་འཕ/་ཆ1ན་ཤོག།
May all beings attain the transformation of rainbow body!
秘密眾⽣皆能成熟⼤圓滿，
願⼀切眾⽣皆成就虹光身！

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་ས་yིའི་Tལ་Vའི་ཡར་ཚ�ས་དགེ་བར་ངོས་ལ་དད་དམ་འ�ར་བ་མེད་པའི་ཆོས་lོགས་པང་གསལ་�་ལ་རང་
དབང་ཐོབ་པའི་གཙང་བ་{བ་ཆེན་རིག་མཆོག་རིན་པ/་ཆ1ས་ད་Eབས་ཀི་ནད་ངན་འདི་�ར་:་ཞི་བའི་ཆེད་:་�ེད་ཀི་�གས་དམ་བ�ང་བ་�་
�ར་ལས་མི་འདའ་བར་མཛད་དགོས་_ལ་དང་། མཛད་ནས་�ང་ཟབ་ཆོས་ཤིན་�་གལ་ཆེན་ཞིག་ངེས་པར་:་ག�ང་དགོས། ཅེས་དང་། 
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དགེའོ།། །།

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!
農曆正⽉正⽉，全球冠狀病毒熱爆發期間。 應鏡占⼘師的懇求具⼒普巴⾦剛法要，
以祛除現時的流⾏病故，因此本尊⼤樂，從天伏藏中抄錄此意伏藏。 於此，本⼈詩
⾥ 阿瑪吙，誠懇地在傳承上師和本尊海眾⾯前祈求，願此法利益⼀切眾⽣。 願成
辦！
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