
༄༅། །གུ་རུ་རིནི་པོ་ོཆེའེི་ིཚིགི་བདུན་གསོལོ་འིདེབེསོ་བཞུགསོ་སོ།ོ །

 ཧཱུྂྂ༔ ཨོ་ོརྒྱན་ཡུལ་གྱི་ིནུབ་བྱང་མཚིམསོ༔

ཡ་མཚིན་མཆེགོ་ག་ིདེངོསོ་གྲུབ་བརྙེེསོ༔

འིཁོརོི་དུ་མཁོའི་འིགྲོ་ོམང་པོསོོ་བསྐོརོི༔

པོདྨ་ག་ེསོརི་སྡོོང་པོ་ོལ༔

པོདྨ་འིབྱུང་གནསོ་ཞེསེོ་སུ་གྲོགསོ༔

ཁྱེདེེ་ཀྱི་ིརྗེསེོ་སུ་བདེག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ི

The Seven Line Prayer to Padmasambhava

Hum in the northwest of the land of Uddiyana,

Endowed with the most marvelous attainment,

Surrounded by a retinue of many dakinis,

Born on the pollen bed of a lotus,

Renowned as the Lotus-Born, 

Following you I practice.

hum or gyen yül gyi nup jang tsam

ya tsen chok gi ngö drup nye

khor du khan dro mang pö kor

pe ma ge sar dong po la

pe ma jung ne zhe su drak

khye kyi je su dak drup kyi

བྱནི་གྱིིསོ་བརླབ་ཕྱིིརི་གཤེགེསོ་སུ་གསོལོ༔ གུ་རུ་པོདྨ་སོདིྡྷི་ིཧཱུྂྂ༔

Please come and bless me with your grace.
jin gyi lab chir shek su sol guru padma siddhi hum



དུསོ་གསུམ་སོངསོ་རྒྱསོ་གུ་རུ་རིནི་པོ་ོཆེ༔ེ

བརི་ཆེདེ་ཀུན་སོལེ་བདུདེ་འིདུལ་དྲག་པོ་ོརྩལ༔

ཕྱི་ིནང་གསོང་བའི་ིབརི་ཆེདེ་ཞེ་ིབ་དེང༔

དེངསོོ་གྲུབ་ཀུན་བདེག་བདེ་ེབ་ཆེནེ་པོའོི་ིཞེབསོ༔

གསོལོ་བ་འིདེབེསོ་སོ་ོབྱནི་གྱིིསོ་བརླབ་ཏུ་གསོོལ༔

བསོམ་པོ་ལྷུན་གྱིིསོ་འིགྲུབ་པོརི་བྱནི་གྱིིསོ་རླབོསོ༔

Buddha of the three times, Guru Rinpoche,

Manifest your power to vanquish evil and 
dispel all obstacles.

Grant the blessing that outer, inner, and 
secret obstacles be pacified 

Master of all siddhis, abiding in great bliss,

We pray for blessing!

And our wishes spontaneously fulfilled.

dü sum sang gye gu ru rin po che

bar che kün sel dü dül drak po tsel

chi nang sang we bar che zhi wa dang

ngö drup kün dak de wa chen pö zhap

söl wa dep so jin gyi lap tu söl

sam pa lhün gyi drup par jin gyi lop



༄༅། །དེགངོསོ་གཏེེརི་སྒྲོལོ་མའི་ིཟབ་ཏེགི་ལསོ་ཕྱི་ིསྒྲུབ་རྒྱསོ་བསྡུསོ་རིགི་གཏེདེ་དེང་བཅསོ་པོའི་ི

ཆེ་ོག་ཚིགོསོ་གཉིིསོ་སྙིངི་པོ་ོཞེེསོ་བྱ་བ་བཞུགསོ་སོ།ོ །

ན་མ་ོགུ་རུ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ཡཻ། 

དུསོ་གསུམ་འིདྲནེ་པོ་སྲསོ་བཅསོ་ལསོ། །  

ཐུགསོ་བསྐྱེེདེ་ཕྲིནི་ལསོ་ཕུལ་བྱུང་བ། །

ཡུམ་གྱུརི་སྒྲོལོ་མ་ལ་བཏུདེ་ནསོ། །   

བྱ་སྤྱོདོེ་དེང་མཐུན་ཉིམསོ་ལནེ་བཤེདེ། །

The Essence of the Two Accumulations

From the Mind Treasure of Profound Drop Tara, 
The Extensive and Concise Rituals Along with the Entrustment

Homage to the spiritual master, exalted Tara.

Tara, whose enlightened intention and activity are outstanding, 

Mother of the spiritual guides and their heirs of the three times,

To you I pay homage and will now    

Explain your practice according to the Action and Conduct Tantras.



དེའེིང་ཟབ་ཏེགི་འིདེ་ིཉིམསོ་ལནེ་ཡང་ཟབ་སྙིངི་པོ་ོབསྡུསོ་པོ་ཡནི་པོསོ་སྤྲོོསོ་བཅསོ་མང་དུ་མ་ིདེགོསོ་ཀྱིང་། ཅུང་ཟདེ་སྤྲོསོོ་པོ་དེང་། རྒྱུན་ཁྱེེརི་དུ་བྱ་བ་སྟེ་ེ

རྒྱསོ་བསྡུསོ་གཉིིསོ་ལསོ། དེང་པོ་ོན།ི རྗེ་ེབཙུན་སྒྲོལོ་མའི་ིསྐུ་བརྙེན་བྲིིསོ་འིབུརི་སོགོསོ་དེཀོནོ་མཆེགོ་ག་ིརྟེནེ་གང་འིཛོམོ་གྱི་ིམདུན་དུ། སྟེགེསོ་བུ་གཙང་

མརི་ཆུ་གཉིིསོ་ཉིརེི་སྤྱོདོེ། དེཀོརི་ཟླུམ། བསོང་ཆུ། མཆེོདེ་པོའི་ིམཎྜལ། འིཐོརོི་ནསོ་སོགོསོ་འིདུ་བྱ། འིགྲུབ་ན་ཁྲུསོ་དེང་གཙང་སྦྲའི་ིཀུན་སྤྱོདོེ་བྱ་ཞེངི་། མ་ི

ལྕོགོསོ་ན་ཤེ་ཆེང་མ་འིབགསོ་པོའི་ིསྔ་དྲའོི་ིཆེ་ལྟ་བུརི་སྲིདེ་ལསོ་ངསེོ་པོརི་འིབྱུང་བ་དེང་བྱང་ཆུབ་སོམེསོ་ཀྱི་ིཀུན་སློངོ་དེང་ལྡན་པོསོ་སྐྱེབསོ་སོམེསོ་ན།ི 

The practices of The Profound Essence [cycle of treasures] constitute condensed forms of extremely profound, essential instructions and 
therefore do not require many elaborate preparations. Nevertheless, there are two styles of this practice, an extensive, slightly elaborated 
form, and a brief, daily practice. 

First, in front of any representation of the Three Jewels that you have, such as a likeness of Noble Tara in a painting or statue, arrange on 
a clean, raised platform such items as the two kinds of water and the other traditional offerings; a white, circular torma; purification 
water; an offering mandala; and grain to throw [as offering, etc]. If possible, do this practice after having washed and while observing 
pure conduct. Otherwise, perform this practice at a time, such as in the morning, before eating meat or drinking alcohol.

With an attitude of disengagement toward ordinary existence and with the motivation of the mind of awakening, go for refuge and 
generate the mind of awakening.



མདུན་གྱི་ིནམ་མཁོརི་རྗེ་ེབཙུན་མ་མངནོ་སུམ་བཞུགསོ་པོརི་གྱུརི།

ན་མ།ོ དེཀོནོ་མཆེགོ་ཀུན་དེངསོོ་རྗེ་ེབཙུན་མརི། །

བྱང་ཆུབ་སོན་པོའིི་སོེམསོ་བསྐྱེེདེ་ནསོ། །

བདེག་སོགོསོ་འིགྲོ་ོཀུན་སྐྱེབསོ་སུ་མཆེ།ི །

ཟབ་མའོི་ིལམ་ལ་འིཇུག་པོརི་བགྱི།ི ། 

ལན་གསུམ།

Invitation, Refuge and Bodhichitta

Repeat three times. 

Noble Tara actually sits before me in space.

Namo. I and all beings take refuge

Developing the aspiration to reach awakening,

In Noble Tara, embodiment of all the Jewels,

We now engage in the profound path. 

dun gyi nam khar je tsun ma ngon sum zhuk par gyur

namo    kön chok kün ngö je tsün mar

jang chup mön pe sem kye ne

dak sok dro kün kyap su chi

zap mö lam la juk par gyi



རྗེ་ེབཙུན་འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་དེང་། །

རྒྱལ་བ་སྲསོ་བཅསོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ལ། །

ཕྱིགོསོ་བཅུ་དུསོ་གསུམ་བཞུགསོ་པོ་ཡ།ི །

ཀུན་ནསོ་དེདེ་པོསོ་ཕྱིག་བགྱིིའི།ོ །

ཚིགོསོ་གསོག་པོ་ན།ི 

The Seven Branch Prayer to Tara

With complete faith I pay homage  

And bodhisattvas who dwell    

To noble, exalted Tara and all buddhas 

In the ten directions and three times.

Gathering the accumulations:

je tsün pak ma dröl ma dang

gyel wa se che tam che la

chok chu dü sum zhuk pa yi

kün ne de pe chak gyio



མ་ེཏེགོ་བདུག་སྤོོསོ་མརི་མ་ེདྲ།ི །

དེངསོོ་འིབྱརོི་ཡདིེ་ཀྱིསིོ་སྤྲུལ་ནསོ་འིབུལ། །

ཐོགོ་མ་མེདེ་ནསོ་དེ་ལྟའི་ིབརི། །

སོམེསོ་ན་ིཉིནོ་མངོསོ་དེབང་གྱུརི་པོའི།ི །

ཞེལ་ཟསོ་རིལོ་མ་ོལ་སོགོསོ་པོ། ། 

འིཕགསོ་མའི་ིཚིགོསོ་ཀྱིིསོ་བཞེེསོ་སུ་གསོལོ། །

མ་ིདེག་ེབཅུ་དེང་མཚིམསོ་མེདེ་ལྔ། ། 

སྡོགི་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་བཤེགསོ་པོརི་བགྱི།ི ། 

I offer actual and mentally created 

Food, music, and so forth.

I confess the ten non-virtues, the five of 

Done while overpowered by the afflictions

Flowers, incense, lights, fragrance, 

Noble assembly, please accept them. 

Immediate consequence, and all misdeeds 

From beginningless time until now.

me tok duk pö mar me dri

ngö jor yi kyi trül ne bül

tok ma me ne da te bar

sem ni nyön mong wang gyur pe

zhel ze röl mo la sok pa

pak me tsok kyi zhe su söl

mi ge chu dang tsam me nga

dik pa tam che shak par gyi



ཉིན་ཐོསོོ་རིང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སོམེསོ། ། 

དུསོ་གསུམ་དེག་ེབ་ཅ་ིབསོགསོ་པོའི།ི །

སོམེསོ་ཅན་རྣམསོ་ཀྱི་ིབསོམ་པོ་དེང་། །

ཆེ་ེཆུང་ཐུན་མངོ་ཐོགེ་པོ་ཡ།ི །

སོ་ོསོ་ོསྐྱེ་ེབ་ོལ་སོགོསོ་པོསོ། ། 

བསོོདེ་ནམསོ་ལ་ན་ིབདེག་ཡ་ིརིངསོ། །

བློ་ོཡ་ིབྱ་ེབྲིག་ཇི་ིལྟ་བརི། །

ཆེསོོ་ཀྱི་ིའིཁོརོི་ལ་ོབསྐོོརི་དུ་གསོལོ། ། 

I rejoice in all merit—

Pratyekabuddhas, bodhisattvas,  

Please turn the wheels of Dharma 

In accordance with the various minds

The virtues gathered by shravakas, 

And ordinary beings over the three times.

Of the lesser, greater, and common vehicles

And capacities of beings. 

nyen tö rang gyel jang chup sem

dü sum ge wa chi sak pe

sem chen nam kyi sam pa dang

che chung tün mong tek pa yi

so so kye wo la sok pe

sö nam la ni dak yi rang

lo yi je drak ji ta war

chö kyi khor lo kor du söl



འིཁོརོི་བ་ཇི་ིསྲིདེ་མ་སྟེངོསོ་བརི། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚི་ོབྱངི་བ་ཡ།ི །

བདེག་གིསོ་བསོོདེ་ནམསོ་ཅ་ིབསོགསོ་པོ། །

རིིང་པོོརི་མི་ཐོོགསོ་འིགྲོོ་བ་ཡི། །

མྱ་ངན་མ་ིའིདེའི་ཐུགསོ་རྗེ་ེཡསིོ། །

སོམེསོ་ཅན་རྣམསོ་ལ་གཟགིསོ་སུ་གསོལོ། ། 

ཐོམསོ་ཅདེ་བྱང་ཆུབ་རྒྱུརི་གྱུརི་ནསོ། །

འིདྲནེ་པོའི་ིདེཔོལ་དུ་བདེག་གྱུརི་ཅགི །

ཅསེོ་པོའི་ིབརི་བརྗེོདེ། 

Until samsara is emptied,

But compassionately look upon beings 

May whatever merit I have accumulated

Before too long,  

Please do not pass into nirvana, 

Drowning in an ocean of suffering. 

Become a cause for the awakening of all. 

May I become a glorious guide for beings. 

Recite to here. 

khor wa ji si ma tong bar

duk ngel gya tso jing wa yi

dak gi sö nam chi sak pa

ring por mi tok dro wa yi

nya ngen mi da tuk je yi

sem chen nam la zik su söl

tam che jang chup gyur gyur ne

dren pe pel du dak gyur chik



ཨོ་ཾབཛྲ་ཨོ་མྀྲྀཏེ་ཀུཎྜ་ལཱི་ིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྂ་ྃཕཊ། 

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿཿ  སོརྦ་དྷརྨཱཿཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོ་ཧ།ཾ 

གནསོ་ཡུལ་པོདྨ་ོབཀོོདེ་པོའི་ིཞེངི་། །

མཆེདོེ་པོ་བྱནི་བརླབ་ན།ི 

ཅསེོ་བསོང་སྦྱང་། 

དེབྱིབསོ་དེང་རྒྱན་བཀོོདེ་ཚིདེ་མེདེ་པོརི། །

ལྷ་རྫསོ་ཏེངི་འིཛོནི་ལསོ་གྲུབ་པོའི།ི ། མཆེདོེ་རྫསོ་བསོམ་མ་ིཁྱེབ་པོརི་གྱུརི། །

This place is the realm of Lotus Array.

Thus cleanse and purify. 

The offerings become inconceiveable, 

Consecration of the Offerings

Boundless forms and adornments— Divine substances and those born of samadhi.

oṃ vajra amiṛta kuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ     

oṃ svabhāva śhuddhāḥ sarva dharmāḥ svabhāva śhuddhoḥ haṃ  

ne yül pe mo kö pe zhing

     

yip dang gyen kö tse me par

lha dze ting dzin le drup pe chö dze sam mi khyap par gyur



ཨོོཾ་བཛྲ་ཨོརྒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ།        ཨོོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ           ཨོོཾ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ།          ཨོོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པོེ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ།  

ཨོ་ཾབཛྲ་ཨཱ་ལ་ོཀོ་ེཨཱཿ  ཧཱུྂ།ྃ        ཨོ་ཾབཛྲ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ ཧཱུྂ།ྃ          ཨོ་ཾབཛྲ་ནཻཝདིྱ་ཨཱཿ ཧཱུྂ།ྃ           ཨོ་ཾབཛྲ་ཤེབྡ་ཨཱཿ ཧཱུྂ།ྃ

ཨོོཾ་བཛྲ་སྥ་རི་ཎ་ཁོཾ།   

oṃ vajra arghaṃ āḥ hūṃ     oṃ vajra pādyaṃ āḥ hūṃ      oṃ vajra puṣhpe āḥ hūṃ     oṃ vajra dhūpe āḥ hūṃ    

oṃ vajra āloke āḥ hūṃ    oṃ vajra gandhe āḥ hūṃ     oṃ vajra naividya āḥ hūṃ        oṃ vajra śhapda āḥ hūṃ 

oṃ vajra spharaṇa khaṃ



དེེ་ནསོ་ཐོོག་མརི་དེཀོོན་མཆེོག་སྤྱོི་ལ་ཕྱིག་མཆེོདེ་འིབུལ་བ་ནི། 

ཕྱིོགསོ་བཅུ་དུསོ་བཞེིའིི་བློ་མ་རྒྱལ་བ་སྲསོ་དེང་བཅསོ་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་མདུན་གྱིི་ནམ་མཁོརི་བཛྲ་སོ་མཱ་ཛོཿ 

མ་ལུསོ་སོམེསོ་ཅན་ཀུན་གྱི་ིམགནོ་གྱུརི་ཅངི་། །

དེངསོོ་རྣམསོ་མ་ལུསོ་ཇི་ིབཞེནི་མཁྱེནེ་གྱུརི་པོའི།ི །

བདུདེ་སྡོ་ེདེཔུང་བཅསོ་མ་ིབཟདེ་འིཇིམོསོ་མཛོདེ་ལྷ། །

བཅོམ་ལྡན་འིཁོོརི་བཅསོ་གནསོ་འིདེིརི་གཤེེགསོ་སུ་གསོོལ། །

པོདྨ་ཀོ་མ་ལཱི་ཡ་སྟྭཾ།ཾ 

Invitation, Offering Seat and Seven Branch Prayer to the Three Jewels

To begin, homage and offerings are made to the Jewels in general:

To the space before me, all gurus, victors and their offspring of the four times and the ten directions—  
vajra samā jaḥ

Protectors of all beings without exception,

Knowers of all phenomena just as they are, 

Devas who conquer the terrible hordes of maras,

Bhagavans and your retinues, please come here. 

chok chu dü zhi la ma gyel wa se dang che pa tam che dün gyi nam khar vajra sa ma jah

ma lü sem chen kün gyi gön gyur ching

ngö nam ma lü ji zhin khyen gyur pe

dü de pung che mi ze jom dze lha

chom den khor che ne dir shek su söl

padma kamalāya stvaṃ



ཡན་ལག་བདུན་པོ་ནི།

ཇི་ིསྙིདེེ་སུ་དེག་ཕྱིགོསོ་བཅུའི་ིའིཇིགི་རྟེནེ་ན། །

བདེག་གིསོ་མ་ལུསོ་དེ་ེདེག་ཐོམསོ་ཅདེ་ལ། །

དུསོ་གསུམ་གཤེགེསོ་པོ་མ་ིཡ་ིསོངེ་ག་ེཀུན། །

ལུསོ་དེང་ངག་ཡདིེ་དེང་བསོ་ཕྱིག་བགྱིིའི།ོ །

In the worlds of the ten directions, however 
many there are,

To all of you without exception,

All the lions among humans who appear in 
the three times,

I sincerely pay homage with body, speech, 
and mind.

The Seven Branch Prayer

ji nye su dak chok chü jik ten na

dak gi ma lü de dak tam che la

dü sum shek pa mi yi seng ge kün

lü dang ngak yi dang we chak gyio



བཟང་པོ་ོསྤྱོདོེ་པོའི་ིསནོ་ལམ་སྟེབོསོ་དེག་གིསོ། །

ཞེངི་ག་ིརྡུལ་སྙིདེེ་ལུསོ་རིབ་བཏུདེ་པོ་ཡིསོ། །

རྡུལ་གཅགི་སྟེངེ་ན་རྡུལ་སྙིདེེ་སོངསོ་རྒྱསོ་རྣམསོ། །

དེ་ེལྟརི་ཆེོསོ་ཀྱི་ིདེབྱངིསོ་རྣམསོ་མ་ལུསོ་པོ། །

རྒྱལ་བ་ཐོམསོ་ཅདེ་ཡདིེ་ཀྱིསིོ་མངནོ་སུམ་དུ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རིབ་ཏུ་ཕྱིག་འིཚིལ་ལ།ོ །

སོངསོ་རྒྱསོ་སྲསོ་ཀྱི་ིདེབུསོ་ན་བཞུགསོ་པོ་དེག །

ཐོམསོ་ཅདེ་རྒྱལ་བ་དེག་གིསོ་གང་བརི་མོསོ། །

The force of my Prayer for Excellent Conduct

Bowing down with bodies as numerous as the 
atoms in all the realms,

In a single atom there are buddhas as 
numerous as all atoms,

Similarly, I imagine the whole dharmadhatu

Brings all you victorious ones directly to mind.

I prostrate to all you victorious ones.

Each residing in the midst of their sons and 
daughters.

Completely filled with victorious ones.

zang po chö pe mön lam top dak gi

zhing gi dül nye lü rap tü pa yi

dül chik teng na dül nye sang gye nam

de tar chö kyi ying nam ma lü pa

gyel wa tam che yi kyi ngön sum du

gyel wa kün la rap tu chak tsel lo

sang gye se kyi ü na zhuk pa dak

tam che gyel wa dak gi gang war mö



དེ་ེདེག་བསྔགསོ་པོ་མ་ིཟདེ་རྒྱ་མཚི་ོརྣམསོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡནོ་ཏེན་རིབ་བརྗེོདེ་ཅངི་། །

མ་ེཏེགོ་དེམ་པོ་ཕྲིངེ་བ་དེམ་པོ་དེང་། །

མརི་མ་ེམཆེགོ་དེང་བདུག་སྤོོསོ་དེམ་པོ་ཡསིོ། །

དེབྱངསོ་ཀྱི་ིཡན་ལག་རྒྱ་མཚིའོི་ིསྒྲོ་ཀུན་གྱིསིོ། །

བདེ་ེབརི་གཤེགེསོ་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་བདེག་གིསོ་བསྟེོདེ། །

སོལི་སྙིན་རྣམསོ་དེང་བྱུག་པོ་གདུགསོ་མཆེགོ་དེང་། །

རྒྱལ་བ་དེ་ེདེག་ལ་ན་ིམཆེོདེ་པོརི་བགྱི།ི ། 

To you with oceans of inexhaustible praise-     
worthy qualities,

I express the qualities of all the victorious ones

With the finest flowers, the finest garlands,

Supreme lamps, and the finest incense,

With sounds containing oceans of tones of 
melodic speech,

And praise all the sugatas.

Music, ointments, supreme parasols,

I make offerings to you victorious ones.

de dak ngak pa mi ze gya tso nam

gyel wa kün gyi yön ten rap jö ching

me tok dam pa treng wa dam pa dang

mar me chok dang duk pö dam pa yi

yang kyi yen lak gya tsö dra kün gyi

de war shek pa tam che dak gi tö

sil nyen nam dang juk pa duk chok dang

gyel wa de dak la ni chö par gyi



ན་བཟའི་དེམ་པོ་རྣམསོ་དེང་དྲ་ིམཆེགོ་དེང་། །

བཀོོདེ་པོ་ཁྱེདེ་པོརི་འིཕགསོ་པོའི་ིམཆེགོ་ཀུན་གྱིིསོ། །

མཆེདོེ་པོ་གང་རྣམསོ་བློ་མེདེ་རྒྱ་ཆེ་ེབ། །

བཟང་པོ་ོསྤྱོདོེ་ལ་དེདེ་པོའི་ིསྟེབོསོ་དེག་གིསོ། །

ཕྱི་ེམ་ཕུརི་མ་རི་ིརིབ་མཉིམ་པོ་དེང་། །

རྒྱལ་བ་དེ་ེདེག་ལ་ན་ིམཆེོདེ་པོརི་བགྱི།ི ། 

དེ་ེདེག་རྒྱལ་བ་ཐོམསོ་ཅདེ་ལ་ཡང་མོསོ། །

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱིག་འིཚིལ་མཆེོདེ་པོརི་བགྱི།ི །

With the finest cloths, supreme scents,

All displayed in supreme and magnificent ways,

With vast and unsurpassable offerings,

Through the power of faith in excellent conduct,

And fine powders equal to Mount Meru,

I make offerings to you victorious ones.

I venerate all you victorious ones.

I prostrate and offer to you victorious ones.

na za dam pa nam dang dri chok dang

kö pa khye par pak pe chok kün gyi

chö pa gang nam la me gya che wa

zang po chö la de pe top dak gi

che ma pur ma ri rap nyam pa dang

gyel wa de dak la ni chö par gyi

de dak gyel wa tam che la yang mö

gyel wa kün la chak tsel chö par gyi



འིདེདོེ་ཆེགསོ་ཞེ་ེསྡོང་གཏེ་ིམུག་དེབང་གིསོ་ན།ི །

སྡོགི་པོ་བདེག་གིསོ་བགྱིིསོ་པོ་ཅ་ིམཆེིསོ་པོ། །

ཕྱིགོསོ་བཅུའི་ིརྒྱལ་བ་ཀུན་དེང་སོངསོ་རྒྱསོ་སྲསོ། །

འིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིབསོོདེ་ནམསོ་གང་ལ་ཡང་། །

ལུསོ་དེང་ངག་དེང་དེ་ེབཞེནི་ཡདིེ་ཀྱིསིོ་ཀྱིང་། །

དེ་ེདེག་ཐོམསོ་ཅདེ་བདེག་གིསོ་སོ་ོསོོརི་བཤེགསོ། །

རིང་རྒྱལ་རྣམསོ་དེང་སློབོ་དེང་མ་ིསློབོ་དེང་། །

དེ་ེདེག་ཀུན་གྱི་ིརྗེེསོ་སུ་བདེག་ཡ་ིརིང་། །

Whatever negative actions I have performed

Overpowered by desire, aggression, and stupidity,

I rejoice in everyone’s merit:

The pratyekabuddhas, those in training,

With body, speech, and also mind,

I confess each and every one of them.

The victorious ones of the ten directions, the      
bodhisattvas,

Those beyond training, and all beings.

dö chak zhe dang ti muk wang gi ni

dik pa dak gi gyi pa chi chi pa

chok chü gyel wa kün dang sang gye se

dro wa kün gyi sö nam gang la yang

lü dang ngak dang de zhin yi kyi kyang

de dak tam che dak gi so sor shak

rang gyel nam dang lop dang mi lop dang

de dak kün gyi je su dak yi rang



གང་རྣམསོ་ཕྱིགོསོ་བཅུའི་ིའིཇིིག་རྟེནེ་སྒྲོནོ་མ་རྣམསོ། །

མགནོ་པོ་ོདེ་ེདེག་བདེག་གིསོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ལ། །

མྱ་ངན་འིདེའི་སྟེནོ་གང་བཞེདེེ་དེ་ེདེག་ལ། །

བསྐོལ་པོ་ཞེངི་ག་ིརྡུལ་སྙིདེེ་བཞུགསོ་པོརི་ཡང་། །

བྱང་ཆུབ་རིམི་པོརི་སོངསོ་རྒྱསོ་མ་ཆེགསོ་བརྙེེསོ། །

འིཁོརོི་ལ་ོབློ་ན་མེདེ་པོརི་བསྐོོརི་བརི་བསྐུལ། །

འིགྲོ་ོབ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞེིང་བདེ་ེབའི་ིཕྱིིརི། །

བདེག་གིསོ་ཐོལ་མ་ོརིབ་སྦྱརི་གསོལོ་བརི་བགྱི།ི །

I request the protectors, the lamps of the worlds 
of the ten directions,

Attained buddhahood beyond attachment,

I supplicate with my palms joined together

To remain for kalpas as numerous as atoms in 
the realms

Who, passing through the stages of awakening,

To turn the unsurpassable Dharma wheel.

You who intend to demonstrate nirvana

For the welfare and happiness of all beings.

gang nam chok chü jik ten drön ma nam

gön po de dak dak gi tam che la

nya ngen da tön gang zhe de dak la

kel pa zhing gi dül nye zhuk par yang

jang chup rim par sang gye ma chak nye

khor lo la na me par kor war kül

dro wa kün la pen zhing de we chir

dak gi tel mo rap jar söl war gyi



ཕྱིག་འིཚིལ་བ་དེང་མཆེདོེ་ཅངི་བཤེགསོ་པོ་དེང་། །

དེག་ེབ་ཅུང་ཟདེ་བདེག་གིསོ་ཅ་ིབསོགསོ་པོ། །

ཨོ་ཾཨཱཿ ཧཱུྂ༔ྃ བདེག་དེང་མཐོའི་ཡསོ་སོམེསོ་ཅན་གྱི༔ི 

གླིངི་བཞེ་ིརི་ིརིབ་ཉི་ིཟླརི་བཅསོ༔ 

རྗེསེོ་སུ་ཡ་ིརིང་བསྐུལ་ཞེངི་གསོལོ་བ་ཡ།ི །

ཐོམསོ་ཅདེ་བདེག་གིསོ་བྱང་ཆུབ་ཕྱིིརི་བསྔོའི།ོ །

ལུསོ་དེང་ལངོསོ་སྤྱོདོེ་དེག་ེཚིགོསོ་ཀུན༔ 

ལྷ་མའིི་ིལངོསོ་སྤྱོོདེ་བསོམ་མ་ིཁྱེབ༔ 

Mandala Offering

Whatever virtue I have gathered, however slight,

Rejoicing, beseeching, and supplicating,

Om ah hum The body, possessions, and all virtues

The four continents and supreme central 
mountain, with the sun and moon;

Through prostrating, offering, confessing,

I dedicate it all to enlightenment.

That belong to me and to the infinite numbers 
of sentient beings;

The inconceivable possessions of gods and 
humanity:

chak tsel wa dang chö ching shak pa dang

ge wa chung ze dak gi chi sak pa

oṃ āḥ hūṃ   dak dang ta ye sem chen gyi

ling zhi ri rap nyi dar che

je su yi rang kül zhing söl wa yi

tam che dak gi jang chup chir ngo’o

lü dang long chö ge tsok kün

lha mi long chö sam mi khyap



ཀུན་བཟང་མཆེོདེ་པོའི་ིསྤྲོནི་ཕུང་ཆེ༔ེ 

དེཀོནོ་མཆེགོ་རིནི་ཆེནེ་རྩ་བ་གསུམ༔ 

གུསོ་པོསོ་རྟེག་ཏུ་འིབུལ་བརི་བགྱིི༔ 

ཡ་ེཤེསེོ་སྣང་བ་རྒྱསོ་པོརི་ཤེགོ༔ 

རྒྱུན་མི་འིཆེདེ་པོརི་སྤྲུལ་བྱསོ་ཏེེ༔ 

ཆེསོོ་སྲུང་ནོརི་ལྷ་རྒྱ་མཚི་ོལ༔ 

བསོོདེ་ནམསོ་ཚིགོསོ་ཆེནེ་རིབ་རྫགོསོ་ནསོ༔ 

All these, in majestic billowing clouds of offerings, 

I emanate uninterruptedly

As a continual, devoted offering.

May the radiance of wisdom increase.

Like those made by the bodhisattva Samantabhadra,

To the precious Jewels and the Three Roots

When I bring this great cultivation of merit to 
completion,

kün zang chö pe trin pung che   

kön chok rin chen tsa wa sum

gü pe tak tu bül war gyi

ye she nang wa gye par shok

gyün mi che par trül je te

chö sung nor lha gya tso la

sö nam tsok chen rap dzok ne



ཨོོཾ་གུ་རུ་དེེ་ཝ་དྷཱ་ཀོི་ནི་སོརྦ་རིཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛོ་མེ་གྷ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ༔              ཞེེསོ་མཎྜལ་ཕུལ། 

ན་མོ༔ སོངསོ་རྒྱསོ་ཆེསོོ་དེང་དེག་ེའིདུན་དེང༔ 

ཆེསོོ་སྲུང་ནོརི་ལྷ་གཏེེརི་གྱི་ིབདེག༔ 

རིང་བཞེནི་མ་འིགགསོ་ཅིརི་ཡང་སྟེནོ༔ 

བློ་མ་ཡ་ིདེམ་མཁོའི་འིགྲོ་ོདེང༔ 

ཡ་ེཤེསེོ་གཅགི་ག་ིང་ོབ་ོལསོ༔ 

ཐུགསོ་རྗེ་ེཕྲིནི་ལསོ་རྨདེ་པོ་ོཆེེསོ༔ 

Namo. The Buddha, Dharma, Sangha, 

Wealth devas, and treasure lords,

That appears in any form whatsoever.

Thus offer the mandala. 

Gurus, yidams, dakinis, dharma guardians, 

Manifest from the one wisdom’s essence—

Your outstanding compassionate enlightened 
activity

om guru deva dakini sarva ratna mandala puja megha ah hum

na mo sang gye chö dang gen dün dang

chö sung nor lha ter gyi dak

rang zhin ma gak chir yang tön

la ma yi dam khan dro dang

ye she chik gi ngo wo le

tuk je trin le me po che



འིགྲོ་ོཀུན་སྐྱེབསོ་དེང་མགནོ་གྱུརི་པོ༔ 

ཕྱིག་འིཚིལ་སྙིིང་ནསོ་སྐྱེབསོ་སུ་མཆེི༔ 

བདེག་དེང་མཐོའི་ཡསོ་སོམེསོ་ཅན་རྣམསོ༔ 

ནདེ་དེང་གནདོེ་པོ་ཞེ་ིབ་དེང༔ 

མཁྱེནེ་བརྩའེི་ིབདེག་ཉིིདེ་ཁྱེདེེ་རྣམསོ་ལ༔ 

ལུསོ་དེང་ལངོསོ་སྤྱོདོེ་མཆེོདེ་པོརི་འིབུལ༔ 

རྟེག་ཏུ་ཐུགསོ་རྗེེསོ་བསྐྱེབ་མཛོདེ་གསོོལ༔ 

ཚི་ེདེང་བསོོདེ་ནམསོ་འིཕལེ་བ་དེང༔ 

Makes you the refuge and protector of all beings.

I bow and sincerely take refuge in all of you.

May you always compassionately protect me

Please bless us by calming our sicknesses and 
troubles,

Epitomes of wisdom and love,

I offer you my life and my possessions.

And the infinite numbers of sentient beings.

By improving our well-being and merit,

dro kün kyap dang gön gyur pa

chak tsel nying ne kyap su chi

dak dang ta ye sem chen nam

ne dang nö pa zhi wa dang

khyen tse dak nyi khye nam la

lü dang long chö chö par bül

tak tu tuk je kyap dze söl

tse dang sö nam pel wa dang



བསོམ་པོའི་ིདེནོ་རྣམསོ་མ་ལུསོ་ཀུན༔ 

ཞེེསོ་འིདེོདེ་དེོན་གསོོལ།   དེེ་ནསོ་བྱེ་བྲིག་རྗེེ་བཙུན་མ་ལ་མཆེོདེ་པོ་ལན་གསུམ་འིབུལ་ཞེིང་བསྟེོདེ་པོའིི་རྒྱུདེ་འིདེོན་པོ་ནི། 

རིང་ཉིིདེ་སྐོདེ་ཅིག་དྲན་རྫོགསོ་སུ༔ 

ཐུགསོ་ཀོརི་ཟླ་སྟེངེ་ཏཱ་ཾལྗང་གུ༔ 

ཆེསོོ་བཞེནི་འིགྲུབ་པོརི་བྱནི་གྱིིསོ་རླབོསོ༔ 

རྗེ་ེབཙུན་འིཕགསོ་མའི་ིསྐུརི་གསོལ་བའི༔ི 

དེ་ེལསོ་འིདོེ་ཟརེི་དེཔོག་ཡསོ་འིཕྲིསོོ༔ 

Self and Front Visualizations

And by ensuring that we accomplish every wish, 
without exception,

This concludes the prayers for the accomplishment of one’s wishes. Now, offerings are made three times to 
Noble Tara specifically and her praises are recited:

I appear vividly as noble, exalted Tara,

In my heart, on the flat disc of the moon, 
stands a green letter tam,

 In harmony with the teachings.

Complete in the moment I bring her form to mind.

Which radiates boundless light.

sam pe dön nam ma lü kün

rang nyi ke chik dren dzok su

tuk kar da teng tam jang gu

chö zhin drup par jin gyi lop

je tsün pak me kur sel we

de le ö zer pak ye trö



འིཕགསོ་མ་རྣམ་འིཕྲུལ་ཉིེརི་གཅགི་དེང༔ 

མདུན་གྱི་ིནམ་མཁོརི་སྤྱོན་དྲངསོ་གྱུརི༔ 

འིགག་མདེེ་འིཕགསོ་མའི་ིཡ་ེཤེེསོ་སྐུརི༔ 

ཚུརི་གཤེགེསོ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེཛོ༔ 

དེཀོནོ་མཆེགོ་རྒྱ་མཚིའོི་ིསྤྲོནི་འིཕྲི་ོབ༔ 

ཏཱ༔ཾ སྐྱེ་ེམེདེ་འིདོེ་གསོལ་ཆེོསོ་སྐུའི་ིདེབྱངིསོ༔ 

གང་འིདུལ་སྒྱུ་འིཕྲུལ་དྲྭ་བརི་ཤེརི༔ 

བདེག་དེང་འིགྲོ་ོལ་ཐུགསོ་བརྩའེི་ིཕྱིིརི། །

This invites to the sky before me

Surrounded by a vast cloud-ocean of the Jewels.

Noble Tara’s body of wisdom arises unhindered,

Come here, Noble Tara, arya tare jah.

The twenty-one manifestations of Noble Tara,

Tam From the sphere of the unborn, the 
luminous body of ultimate enlightenment,

A magical net that appears to guide others:

In love for me and all beings,

pak ma nam trül nyer chik dang

dün gyi nam khar chen drang gyur

gak me pak me ye she kur

tsur shek arya ta re jah

kön chok gya tsö trin tro wa

tam kye me ö sel chö kü ying

gang dül gyu trül dra war shar

dak dang dro la tuk tse chir



ཉིདིེ་ཀྱི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་མཐུ་ཡིསོ་ན།ི །

དེ་ེསྲདིེ་བཅམོ་ལྡན་བཞུགསོ་སུ་གསོལོ། །

ཨོ༔ཾ དེངསོོ་འིབྱརོི་ཡདིེ་ལསོ་བྱུང་བ་ཡ༔ི 

ཆེསོོ་དེབྱངིསོ་རྒྱསོ་པོརི་བཀོང་བྱསོ་ཏེ༔ེ 

ཇི་ིསྲདིེ་མཆེོདེ་པོ་བདེག་བགྱིིདེ་པོ། །

པོདྨ་ཀོ་མ་ལཱི་ཡ་སྟྭཾཾ། 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོི་ིམཆེོདེ་སྤྲོནི་གྱིསིོ༔ 

འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་འིཁོོརི་བཅསོ་མཆེོདེ༔ 

Offerings, Mandala, and Praises

With your miraculous power, 

Stay while I present offerings to you.

Om Material and mentally created offerings

Spread to fill the sphere of enlightenment:

Transcendent Conqueror,

In clouds, like the bodhisattva Samantabhadra’s 
offerings,

Exalted Tara and your entourage, I present 
them to you.

nyi kyi dzu trül tu yi ni

de si chom den zhuk su söl

om   ngö jor yi le jung wa yi

chö ying gye par kang je te

ji si chö pa dak gyi pa

padma kamalaya stvam

kün tu zang pö chö trin gyi

pak ma dröl ma khor che chö



ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་ཝཱ་རི་བཛྲ་ཨོརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་ཝཱ་རི་བཛྲ་པུཥེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་ཝཱ་རི་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀོེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ནཻཝདིྱ་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་ཝཱ་རི་བཛྲ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་དྷཱུ་པོ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཤེབྡ་་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཞེསེོ་སྤྱོན་དྲངསོ་ཤེངི་མཆེདོེ་པོ་སྤྱོིརི་འིབུལ། 

Thus, invite them and make general offerings. 

oṃ ārya tāre saparivāra vajra arghaṃ pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra puṣhpe pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra āloke pratīccha svāhā 

oṃ ārya tāre saparivāra vajra naividya pratīccha svāhā        

oṃ ārya tāre saparivāra vajra pādyaṃ pratīccha svāhā    

oṃ ārya tāre saparivāra vajra dhūpe pratīccha svāhā    

oṃ ārya tāre saparivāra vajra gandhe pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra śhapda pratīccha svāhā 



ཨོོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ༔ ཁོམསོ་གསུམ་སྣོདེ་བཅུདེ་དེཔོལ་འིབྱོརི་དེང༔ 

ཐུགསོ་རྗེེའིི་བདེག་ཉིིདེ་རྣམསོ་ལ་འིབུལ༔ 

ཨོ་ཾསོརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་རིཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛོ་ཧ༔ོ 

བདེག་ལུསོ་ལོངསོ་སྤྱོོདེ་དེགེ་ཚིོགསོ་ཀུན༔ 

བཞེསེོ་ནསོ་བྱནི་གྱིིསོ་བརླབ་ཏུ་གསོོལ༔ 

ཞེསེོ་མཎྜལ་བྱ་ེབྲིག་ཏུ་ཕུལ་ནསོ།   བསྟེོདེ་པོའི་ིརྒྱལ་པོའོི་ིརྒྱུདེ། 

Om ah hum The wealth and glory of the three 
realms’ worlds and beings,

I offer to the embodiment of compassion:

My life, possessions, and all virtues

Please accept them and bless me!

Having offered the special mandala, recite twice The King of 
Praises, The Twenty-One Praises Tantra.

oṃ āḥ hūṃ  kham sum nö chü pel jor dang

tuk je dak nyi nam la bül 

oṃ sarva tathāgata ratna maṇḍala pūja ho

dak lü long chö ge tsok kün

zhe ne jin gyi lap tu söl



ཨོ་ཾརྗེ་ེབཙུན་མ་འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་ལ་ཕྱིག་འིཚིལ་ལ།ོ །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཏཱ་རི་ེམྱུརི་མ་དེཔོའི་མ།ོ །

ཏུ་རི་ེདེནོ་ཀུན་སྦྱནི་པོའི་ིསྒྲོལོ་མ། །

ཏུཏྟཱ་རི་ཡ་ིའིཇིགིསོ་པོ་བསོལེ་མ། །

སྭཱ་ཧཱ་ཡ་ིག་ེཁྱེདོེ་ལ་འིདུདེ་དེ།ོ །

Om—Homage to the venerable Arya Tara.

Homage—Tara, swift heroine.

ture you bestow all welfare.

tut tara you clear all peril.

svaha to these letters I bow.

om je tsun ma pak ma drol ma la chak tsel lo

chak tsel ta re nyur ma pa mo 

tu re don kun jin pe drol ma

tu ta re yi jik pa sel ma

sva ha yi ge khyö la dü do



ཕྱིག་འིཚིལ་སྒྲོལོ་མ་མྱུརི་མ་དེཔོའི་མ།ོ །

འིཇིགི་རྟེནེ་གསུམ་མགནོ་ཆུ་སྐྱེེསོ་ཞེལ་གྱི།ི །

ཕྱིག་འིཚིལ་སྟེནོ་ཀོའི་ིཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །

སྐོརི་མ་སྟེངོ་ཕྲིག་ཚིགོསོ་པོ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ། །

སྤྱོན་ན་ིསྐོདེ་ཅགི་གླིགོ་དེང་འིདྲ་མ། །

ག་ེསོརི་བྱ་ེབ་ལསོ་ན་ིབྱུང་མ། །

གང་བ་བརྒྱ་ན་ིབརྩེགསོ་པོའི་ིཞེལ་མ། །

རིབ་ཏུ་ཕྱི་ེབའི་ིའིདོེ་རིབ་འིབརི་མ། །

Homage—Tara, swift, heroine.   

•Born from the• blooming lotus visage 

Homage—You whose face combines a    

Light rays spreading from a thousand  

Eyes like lightning, instantaneous.  

Of the Threefold World’s Protector.

Hundred autumn moons at fullest,   

Gathered stars shine, blazing brightly.

chak tsel dröl ma nyur ma pa mo

jik ten sum gön chu kye zhel gyi

chak tsel tön ke da wa kün tu

kar ma tong trak tsok pa nam kyi

chen ni ke chik lok dang dra ma

ge sar je wa le ni jung ma

gang wa gya ni tsek pe zhel ma

rap tu che we ö rap bar ma



ཕྱིག་འིཚིལ་སོརེི་སྔ་ོཆུ་ནསོ་སྐྱེེསོ་ཀྱི།ི །

སྦྱནི་པོ་བརྩནོ་འིགྲུསོ་དེཀོའི་ཐུབ་ཞེ་ིབ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་དེ་ེབཞེནི་གཤེགེསོ་པོའི་ིགཙུག་ཏེོརི། །

མ་ལུསོ་ཕ་རིལོ་ཕྱིནི་པོ་ཐོབོ་པོའི།ི །

པོདྨའི་ིཕྱིག་ན་ིརྣམ་པོརི་བརྒྱན་མ། ། 

བཟདོེ་པོ་བསོམ་གཏེན་སྤྱོོདེ་ཡུལ་ཉིིདེ་མ། །

མཐོའི་ཡསོ་རྣམ་པོརི་རྒྱལ་བརི་སྤྱོོདེ་མ། །

རྒྱལ་བའིི་སྲསོ་ཀྱིི་ཤེིན་ཏུ་བསྟེེན་མ། །

Homage—Golden, a blue lotus      

Your deeds comprise giving, effort,   

Homage—Tatha•gatas’• ushnisha    

All the victor’s children who have     

Grown in water graces your hand.  

Discipline, peace, patience, dhyana.

Agent of unbounded victory.    

Gained the paramitas serve you.

chak tsel ser ngo chu ne kye kyi

jin pa tsön drü ka tup zhi wa

chak tsel de zhin shek pe tsuk tor

ma lü pa röl chin pa top pe

peme chak ni nam par gyen ma

zö pa sam ten chö yül nyi ma

ta ye nam par gyel war chö ma

gyel we se kyi shin tu ten ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུཏྟཱ་རི་ཧཱུྂ་ཾཡ་ིགེསོ། །

འིཇིགི་རྟེནེ་བདུན་པོ་ོཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེ།ེ །

ཕྱིག་འིཚིལ་བརྒྱ་བྱནི་མ་ེལྷ་ཚིངསོ་པོ། །

འིབྱུང་པོ་ོརི་ོལངསོ་དྲ་ིཟ་རྣམསོ་དེང༌། །

འིདེདོེ་དེང་ཕྱིགོསོ་དེང་ནམ་མཁོའི་གང་མ། །

ལུསོ་པོ་མེདེ་པོརི་འིགུགསོ་པོརི་ནུསོ་མ། །

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚིགོསོ་དེབང་ཕྱུག་མཆེོདེ་མ། །

གནདོེ་སྦྱནི་ཚིགོསོ་ཀྱིིསོ་མདུན་ནསོ་བསྟེོདེ་མ། །

Homage—Sounds of tuttāra hūṃ   

Your feet quash the seven world realms,  

Homage—Shakra, Agni, Brahma,  

You are praised by ghosts, vetalas,   

Fill Desire, •space and• directions.  

Mighty •summoner• of all, bar none.

•Vayu, and• other lords revere you.   

Gandharvas, and hosts of yakshas.

chak tsel tut ta ra hum yi ge

jik ten dün po zhap kyi nen te

chak tsel gya jin me lha tsang pa

jung po ro lang dri za nam dang

dö dang chok dang nam kha gang ma

lü pa me par guk par nü ma

lung lha na tsok wang chuk chö ma

nö jin tsok kyi dün ne tö ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏྲཊ་ཅསེོ་བྱ་དེང་ཕཊ་ཀྱིིསོ། །

གཡསོ་བསྐུམསོ་གཡོན་བརྐྱང་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེེ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུ་རི་ེའིཇིགིསོ་པོ་ཆེནེ་མ།ོ །

ཆུ་སྐྱེསེོ་ཞེལ་ན་ིཁྲོ་ོགཉིེརི་ལྡན་མཛོདེ། །

ཕ་རིལོ་འིཁྲུལ་འིཁོརོི་རིབ་ཏུ་འིཇིམོསོ་མ། །

མ་ེའིབརི་འིཁྲུགསོ་པོ་ཤེནི་ཏུ་འིབརི་མ། །

བདུདེ་ཀྱི་ིདེཔོའི་བ་ོརྣམ་པོརི་འིཇིམོསོ་མ། །

དེགྲོ་བ་ོཐོམསོ་ཅདེ་མ་ལུསོ་གསོོདེ་མ། །

Homage—With your traṭ and phaṭ you 

Right bent, left stretched, your legs trample, 

Homage—ture, awfully fearsome,  

Lotus-faced and fiercely scowling,  

Wholly quell all your foes’ sorcery.   

Riled, your blazing flames blaze brighter.

You annihilate brave demons.  

You slay every adversary.

chak tsel tre che ja dang pe kyi

ye kum yön kyang zhap kyi nen te

chak tsel tu re jik pa chen mo

chu kye zhel ni tro nyer den dze

pa röl trül khor rap tu jom ma

me bar truk pa shin tu bar ma

dü kyi pa wo nam par jom ma

dra wo tam che ma lü sö ma



ཕྱིག་འིཚིལ་དེཀོནོ་མཆེགོ་གསུམ་མཚིནོ་ཕྱིག་རྒྱའི།ི ། 

མ་ལུསོ་ཕྱིོགསོ་ཀྱི་ིའིཁོོརི་ལོསོ་བརྒྱན་པོའི།ི །

ཕྱིག་འིཚིལ་རིབ་ཏུ་དེགའི་བ་བརྗེིདེ་པོའི།ི །

བཞེདེ་པོ་རིབ་བཞེདེ་ཏུཏྟཱ་རི་ཡིསོ། །

སོརོི་མོསོ་ཐུགསོ་ཀོརི་རྣམ་པོརི་བརྒྱན་མ། །

རིང་ག་ིའིོདེ་ཀྱི་ིཚིགོསོ་རྣམསོ་འིཁྲུག་མ། །

དེབུ་རྒྱན་འིདོེ་ཀྱི་ིཕྲིངེ་བ་སྤོལེ་མ། །

བདུདེ་དེང་འིཇིགི་རྟེནེ་དེབང་དུ་མཛོདེ་མ། ། 

Homage—At your heart your fingers  

Wheels of all directions grace you  

Homage—Wholly joyful splendor,  

With your laugh, deep laugh tuttāra, 

Grace you with the Three-Jewel’s mudra. 

In the chaos of your light rays.

Streams of your crown’s light entwining. 

You subdue the worlds and maras.

chak tsel kön chok sum tsön chak gye

ma lü chok kyi khor lö gyen pe

chak tsel rap tu ga wa ji pe

zhe pa rap zhe tut ta ra yi

sor mö tuk kar nam par gyen ma

rang gi ö kyi tsok nam truk ma

u gyen ö kyi treng wa pel ma

dü dang jik ten wang du dze ma



ཕྱིག་འིཚིལ་སོ་གཞེ་ིསྐྱེངོ་བའི་ིཚིགོསོ་རྣམསོ། །

ཁྲོ་ོགཉིེརི་གཡ་ོབའི་ིཡ་ིག་ེཧཱུྂ་ཾགསིོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཟླ་བའི་ིདུམ་བུསོ་དེབུ་བརྒྱན། །

རིལ་པོའི་ིཁྲོོདེ་ན་འིདོེ་དེཔོག་མེདེ་ལསོ། །

ཐོམསོ་ཅདེ་འིགུགསོ་པོརི་ནུསོ་མ་ཉིིདེ་མ། །

ཕངོསོ་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་རྣམ་པོརི་སྒྲོལོ་མ། ། 

བརྒྱན་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ཤེནི་ཏུ་འིབརི་མ། །

རྟེག་པོརི་ཤེནི་ཏུ་འིདོེ་ན་ིམཛོདེ་མ། །

Homage—You’ve the •power• to summon 

From your trembling scowl, the sound hūṃ  

Homage—Crescent moon tiara,   

Ever you emit light rays from   

All earth guardians and their hosts.   

Liberates •from all• destitution.

All your jewelry blaze most brightly.  

Amitabha in your tresses.

chak tsel sa zhi kyong we tsok nam

tro nyer yo we yi ge hum gi

chak tsel da we dum bü ü gyen

rel pe trö na ö pak me le

tam che guk par nü ma nyi ma

pong pa tam che nam par dröl ma

gyen pa tam che shin tu bar ma

tak par shin tu ö ni dze ma



ཕྱིག་འིཚིལ་བསྐོལ་པོ་ཐོ་མའི་ིམ་ེལྟརི། །

གཡསོ་བརྐྱངསོ་གཡོན་བསྐུམསོ་ཀུན་ནསོ་བསྐོོརི་དེགའི། །

ཕྱིག་འིཚིལ་སོ་གཞེའིི་ིངོསོ་ལ་ཕྱིག་ག ི།

ཁྲོ་ོགཉིེརི་སྤྱོན་མཛོདེ་ཡ་ིག་ེཧཱུྂ་ཾགིསོ། །

འིབརི་བའི་ིཕྲིངེ་བའི་ིདེབུསོ་ན་གནསོ་མ། །

དེགྲོ་ཡ་ིདེཔུང་ན་ིརྣམ་པོརི་འིཇིོམསོ་མ། །

མཐོལི་གྱིིསོ་བསྣུན་ཅངི་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་བརྡུང་མ། །

རིམི་པོ་བདུན་པོ་ོརྣམསོ་ན་ིའིགམེསོ་མ། །

Homage—You dwell in a blazing   

Right stretched, left bent, you pose joyous 

Homage—With your palms and feet you  

With a scowl and the sound hūṃ you 

Apocalyptic ring of fire.   

And destroy the forces of foes.

Strike and stomp on the earth’s surface.  

Slay those on the seven levels. 

chak tsel kel pa ta me me tar

ye kyang yön kum kün ne kor ge

chak tsel sa zhi ngö la chak gi

tro nyer chen dze yi ge hum gi

bar we treng we ü na ne ma

dra yi pung ni nam par jom ma

til gyi nün ching zhap kyi dung ma

rim pa dün po nam ni gem ma



ཕྱིག་འིཚིལ་བདེ་ེམ་དེག་ེམ་ཞེ་ིམ། །

སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དེང་ཡང་དེག་ལྡན་པོསོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཀུན་ནསོ་བསྐོོརི་རིབ་དེགའི་བསོ། །

ཡ་ིག་ེབཅུ་པོའི་ིངག་ན་ིབཀོདོེ་པོའི།ི །

མྱ་ངན་འིདེསོ་ཞེ་ིསྤྱོདོེ་ཡུལ་ཉིིདེ་མ། །

སྡོགི་པོ་ཆེནེ་པོ་ོའིཇིམོསོ་པོ་ཉིིདེ་མ། །

དེགྲོ་ཡ་ིལུསོ་ན་ིརིབ་ཏུ་འིགམེསོ་མ། །

རིགི་པོ་ཧཱུྂ་ཾལསོ་སྒྲོནོ་མ་ཉིིདེ་མ། །

Homage—Blissful, •virtuous,• peaceful—  

Complete, bearing svāhā and oṃ,  

Homage—•Gladly urging• thorough turning 

Torch light shines from hūṃ-awareness 

Your domain is peace-nirvana  

Conqueror of all great misdeeds.

Shattering your •enemies’• bodies.   

And your ten-rune speech arrangement.

chak tsel de ma ge ma zhi ma

so ha om dang yang dak den pe

chak tsel kün ne kor rap ga we

yi ge chu pe ngak ni kö pe

nya ngen de zhi chö yül nyi ma

dik pa chen po jom pa nyi ma

dra yi lü ni rap tu gem ma

rik pa hum le drön ma nyi ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུ་རིའེི་ིཞེབསོ་ན་ིབརྡབསོ་པོསོ། །

རི་ིརིབ་མན་དྷ་རི་དེང་འིབགིསོ་བྱེདེ། ། 

ཕྱིག་འིཚིལ་ལྷ་ཡ་ིམཚི་ོཡ་ིརྣམ་པོའི།ི །

ཏཱ་རི་གཉིསིོ་བརྗེོདེ་ཕཊ་ཀྱི་ིཡ་ིགེསོ། །

ཧཱུྂ་ཾག་ིརྣམ་པོའི་ིསོ་བནོ་ཉིིདེ་མ། །

འིཇིགི་རྟེནེ་གསུམ་རྣམསོ་གཡ་ོབ་ཉིིདེ་མ། །

རི་ིདྭགསོ་རྟེགསོ་ཅན་ཕྱིག་ན་བསྣམསོ་མ། །

དུག་རྣམསོ་མ་ལུསོ་པོ་ན་ིསོལེ་མ། །

Homage—ture stamping your feet,  

Shaker of three worlds and mountains 

Homage—Your form, a divine lake,  

You say tāra twice and with phaṭ,  

Seed herself of hūṃ’s expression.  

Meru, Mandara, and Vindhya.

Holds the hare-marked one in your hands. 

You dispel all poisons, bar none.

chak tsel tu re zhap ni dap pe

ri rap men dha ra dang bik je

chak tsel lha yi tso yi nam pe

ta ra nyi jö pe kyi yi ge

hum gi nam pe sa bön nyi ma

jik ten sum nam yo wa nyi ma

ri dak tak chen chak na nam ma

duk nam ma lü pa ni sel ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ལྷ་ཡ་ིཚིགོསོ་རྣམསོ་རྒྱལ་པོ།ོ །

ཀུན་ནསོ་ག་ོཆེ་དེགའི་བའི་ིབརྗེིདེ་ཀྱིསིོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཉི་ིམ་ཟླ་བ་རྒྱསོ་པོའི།ི །

ཧ་རི་གཉིིསོ་བརྗེོདེ་ཏུཏྟཱ་རི་ཡསིོ། །

ལྷ་དེང་མའིིམ་ཅ་ིཡསིོ་བསྟེནེ་མ། །

རྩདོེ་དེང་རྨ་ིལམ་ངན་པོ་སོལེ་མ། །

སྤྱོན་གཉིིསོ་པོ་ོལ་འིདོེ་རིབ་གསོལ་མ། །

ཤེནི་ཏུ་དྲག་པོའོི་ིརིམིསོ་ནདེ་སོེལ་མ། །

Homage—Hosts of devas, monarchs,  

All your joyful armor’s brilliance  

Homage—Your two eyes, the fullest  

•Saying both•—ha ra—and tuttāra,  

Gods, and kinnaras revere you.  

Does away with strife and bad dreams.

Sun and moon, shine ever brightly  

Clearer of severe contagion.

chak tsel lha yi tsok nam gyel po

kün ne go cha ga we ji kyi

chak tsel nyi ma da wa gye pe

ha ra nyi jö tut ta ra yi

lha dang mi am chi yi ten ma

tsö dang mi lam ngen pa sel ma

chen nyi po la ö rap sel ma

shin tu drak pö rim ne sel ma



ཕྱིག་འིཚིལ་དེ་ེཉིདིེ་གསུམ་རྣམསོ་བཀོོདེ་པོསོ། །

གདེནོ་དེང་རི་ོལངསོ་གནོདེ་སྦྱནི་ཚིགོསོ་རྣམསོ། །

རྩ་བའི་ིསྔགསོ་ཀྱི་ིབསྟེོདེ་པོ་འིདེ་ིདེང་། །

ཞེ་ིབའི་ིམཐུ་དེང་ཡང་དེག་ལྡན་མ། །

འིཇིོམསོ་པོ་ཏུ་རིེ་རིབ་མཆེོག་ཉིིདེ་མ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་བ་ན་ིཉི་ིཤུ་རྩ་གཅགི །

Homage—Showing threefold suchness,  

Ture, most sublime, you vanquish  

These are praises •of the• root mantras 

You possess full powers of peace.  

Hosts of döns, •vetalas and• yakshas.

And the twenty-one fold homage.  

chak tsel de nyi sum nam kö pe

dön dang ro lang nö jin tsok nam

tsa we ngak kyi tö pa di dang

zhi we tu dang yang dak den ma

jom pa tu re rap chok nyi ma

chak tsel wa ni nyi shu tsa chik



ཨོ༔ཾ དེངསོོ་འིབྱརོི་ཡདིེ་ལསོ་བྱུང་བ་ཡ༔ི 

ཆེསོོ་དེབྱངིསོ་རྒྱསོ་པོརི་བཀོང་བྱསོ་ཏེ༔ེ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨོརྒྷ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པུཥ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོི་ིམཆེོདེ་སྤྲོནི་གྱིསིོ༔ 

འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་འིཁོོརི་བཅསོ་མཆེོདེ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པཱདྱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་དྷཱུ་པོ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

Offerings, Mandala, and Praises

Om Material and mentally created offerings

Spread to fill the sphere of enlightenment:

In clouds, like the bodhisattva Samantabhadra’s 
offerings,

Exalted Tara and your entourage, I present 
them to you. 

om   ngö jor yi le jung wa yi

chö ying gye par kang je te

oṃ ārya tāre saparivāra vajra arghaṃ pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra puṣhpe pratīccha svāhā     

kün tu zang pö chö trin gyi

pak ma dröl ma khor che chö

oṃ ārya tāre saparivāra vajra pādyaṃ pratīccha svāhā    

oṃ ārya tāre saparivāra vajra dhūpe pratīccha svāhā    



ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་ཝཱ་རི་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀོེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ནཻཝདིྱ་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ༔ ཁོམསོ་གསུམ་སྣོདེ་བཅུདེ་དེཔོལ་འིབྱོརི་དེང༔ 

ཐུགསོ་རྗེའེི་ིབདེག་ཉིིདེ་རྣམསོ་ལ་འིབུལ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཤེབྡ་་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔  

བདེག་ལུསོ་ལངོསོ་སྤྱོདོེ་དེག་ེཚིགོསོ་ཀུན༔ 

བཞེསེོ་ནསོ་བྱནི་གྱིིསོ་བརླབ་ཏུ་གསོོལ༔ 

Om ah hum The wealth and glory of the three 
realms’ worlds and beings,

I offer to the embodiment of compassion:

My life, possessions, and all virtues

Please accept them and bless me!

oṃ ārya tāre saparivāra vajra āloke pratīccha svāhā 

oṃ ārya tāre saparivāra vajra naividya pratīccha svāhā        

oṃ āḥ hūṃ  kham sum nö chü pel jor dang

tuk je dak nyi nam la bül

oṃ ārya tāre saparivāra vajra gandhe pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra śhapda pratīccha svāhā 

dak lü long chö ge tsok kün

zhe ne jin gyi lap tu söl



ཨོ་ཾསོརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་རིཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛོ་ཧ༔ོ 

ཕྱིག་གཡསོ་མཆེགོ་སྦྱནི་ཕྱིག་རྒྱ་ཉིིདེ༔ 

བདེག་དེང་བསྲུང་བྱ་ཀུན་ཚུདེ་ནསོ༔ 

ཅསེོ་མོསོ་ལ་ཕྱིག་འིཚིལ་ཉིེརི་གཅགི་ཚིརི་གསུམ་བརྗེོདེ། 

ཞེསེོ་གངོ་ལྟརི་མཆེོདེ་པོ་དེང་མཎྜལ་ཕུལ་ནསོ།

སྐྱེབསོ་སྦྱནི་ཕྱིག་རྒྱརི་གྱུརི་པོའི་ིའིགོ༔ 

འིཇིགིསོ་པོ་ཀུན་ལསོ་དེབུགསོ་དེབྱུང་གྱུརི༔ 

Tara’s right hand, in the gesture of supreme generosity,

She places under her protection those she 
guards and me, 

While imagining this, recite the praises three times.

After the mandala and offerings as above:

Changes to make the gesture of granting refuge:

Delivering us from danger.

om  sarva  tathagata  ratna  mandala  puja ho

chak ye chok jin chak gya nyi

dak dang sung ja kün tsü ne

kyap jin chak gyar gyur pe ok

jik pa kün le uk yung gyur



ཨོ་ཾརྗེ་ེབཙུན་མ་འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་ལ་ཕྱིག་འིཚིལ་ལ།ོ །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཏཱ་རི་ེམྱུརི་མ་དེཔོའི་མ།ོ །

ཏུ་རི་ེདེནོ་ཀུན་སྦྱནི་པོའི་ིསྒྲོལོ་མ། །

ཏུཏྟཱ་རི་ཡ་ིའིཇིགིསོ་པོ་བསོལེ་མ། །

སྭཱ་ཧཱ་ཡ་ིག་ེཁྱེདོེ་ལ་འིདུདེ་དེ།ོ །

Om—Homage to the venerable Arya Tara.

Homage Tara, swift heroine.

ture you bestow all welfare.

tut tara you clear all peril.

svaha to these letters I bow.

om je tsun ma pak ma drol ma la chak tsel lo

chak tsel ta re nyur ma pa mo 

tu re don kun jin pe drol ma

tu ta re yi jik pa sel ma

sva ha yi ge khyö la dü do



ཕྱིག་འིཚིལ་སྒྲོལོ་མ་མྱུརི་མ་དེཔོའི་མ།ོ །

འིཇིགི་རྟེནེ་གསུམ་མགནོ་ཆུ་སྐྱེེསོ་ཞེལ་གྱི།ི །

ཕྱིག་འིཚིལ་སྟེནོ་ཀོའི་ིཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །

སྐོརི་མ་སྟེངོ་ཕྲིག་ཚིགོསོ་པོ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ། །

སྤྱོན་ན་ིསྐོདེ་ཅགི་གླིགོ་དེང་འིདྲ་མ། །

ག་ེསོརི་བྱ་ེབ་ལསོ་ན་ིབྱུང་མ། །

གང་བ་བརྒྱ་ན་ིབརྩེགསོ་པོའི་ིཞེལ་མ། །

རིབ་ཏུ་ཕྱི་ེབའི་ིའིདོེ་རིབ་འིབརི་མ། །

Homage—Tara, swift, heroine.   

•Born from the• blooming lotus visage 

Homage—You whose face combines a    

Light rays spreading from a thousand  

Eyes like lightning, instantaneous.  

Of the Threefold World’s Protector.

Hundred autumn moons at fullest,   

Gathered stars shine, blazing brightly.

chak tsel dröl ma nyur ma pa mo

jik ten sum gön chu kye zhel gyi

chak tsel tön ke da wa kün tu

kar ma tong trak tsok pa nam kyi

chen ni ke chik lok dang dra ma

ge sar je wa le ni jung ma

gang wa gya ni tsek pe zhel ma

rap tu che we ö rap bar ma



ཕྱིག་འིཚིལ་སོརེི་སྔ་ོཆུ་ནསོ་སྐྱེེསོ་ཀྱི།ི །

སྦྱནི་པོ་བརྩནོ་འིགྲུསོ་དེཀོའི་ཐུབ་ཞེ་ིབ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་དེ་ེབཞེནི་གཤེགེསོ་པོའི་ིགཙུག་ཏེོརི། །

མ་ལུསོ་ཕ་རིལོ་ཕྱིནི་པོ་ཐོབོ་པོའི།ི །

པོདྨའི་ིཕྱིག་ན་ིརྣམ་པོརི་བརྒྱན་མ། ། 

བཟོདེ་པོ་བསོམ་གཏེན་སྤྱོོདེ་ཡུལ་ཉིིདེ་མ། །

མཐོའི་ཡསོ་རྣམ་པོརི་རྒྱལ་བརི་སྤྱོོདེ་མ། །

རྒྱལ་བའི་ིསྲསོ་ཀྱི་ིཤེནི་ཏུ་བསྟེནེ་མ། །

Homage—Golden, a blue lotus      

Your deeds comprise giving, effort,   

Homage—Tatha•gatas’• ushnisha    

All the victor’s children who have     

Grown in water graces your hand.  

Discipline, peace, patience, dhyana.

Agent of unbounded victory.    

Gained the paramitas serve you.

chak tsel ser ngo chu ne kye kyi

jin pa tsön drü ka tup zhi wa

chak tsel de zhin shek pe tsuk tor

ma lü pa röl chin pa top pe

peme chak ni nam par gyen ma

zö pa sam ten chö yül nyi ma

ta ye nam par gyel war chö ma

gyel we se kyi shin tu ten ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུཏྟཱ་རི་ཧཱུྂ་ཾཡ་ིགེསོ། །

འིཇིགི་རྟེནེ་བདུན་པོ་ོཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེ།ེ །

ཕྱིག་འིཚིལ་བརྒྱ་བྱནི་མ་ེལྷ་ཚིངསོ་པོ། །

འིབྱུང་པོ་ོརི་ོལངསོ་དྲ་ིཟ་རྣམསོ་དེང༌། །

འིདེདོེ་དེང་ཕྱིགོསོ་དེང་ནམ་མཁོའི་གང་མ། །

ལུསོ་པོ་མེདེ་པོརི་འིགུགསོ་པོརི་ནུསོ་མ། །

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚིགོསོ་དེབང་ཕྱུག་མཆེོདེ་མ། །

གནདོེ་སྦྱནི་ཚིགོསོ་ཀྱིིསོ་མདུན་ནསོ་བསྟེོདེ་མ། །

Homage—Sounds of tuttāra hūṃ   

Your feet quash the seven world realms,  

Homage—Shakra, Agni, Brahma,  

You are praised by ghosts, vetalas,   

Fill Desire, •space and• directions.  

Mighty •summoner• of all, bar none.

•Vayu, and• other lords revere you.   

Gandharvas, and hosts of yakshas.

chak tsel tut ta ra hum yi ge

jik ten dün po zhap kyi nen te

chak tsel gya jin me lha tsang pa

jung po ro lang dri za nam dang

dö dang chok dang nam kha gang ma

lü pa me par guk par nü ma

lung lha na tsok wang chuk chö ma

nö jin tsok kyi dün ne tö ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏྲདེ་ཅསེོ་བྱ་དེང་ཕཊ་ཀྱིིསོ། །

གཡསོ་བསྐུམསོ་གཡོན་བརྐྱང་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེེ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུ་རི་ེའིཇིགིསོ་པོ་ཆེནེ་མ།ོ །

ཆུ་སྐྱེསེོ་ཞེལ་ན་ིཁྲོ་ོགཉིེརི་ལྡན་མཛོདེ། །

ཕ་རིལོ་འིཁྲུལ་འིཁོརོི་རིབ་ཏུ་འིཇིམོསོ་མ། །

མ་ེའིབརི་འིཁྲུགསོ་པོ་ཤེནི་ཏུ་འིབརི་མ། །

བདུདེ་ཀྱི་ིདེཔོའི་བ་ོརྣམ་པོརི་འིཇིམོསོ་མ། །

དེགྲོ་བ་ོཐོམསོ་ཅདེ་མ་ལུསོ་གསོོདེ་མ། །

Homage—With your traṭ and phaṭ you 

Right bent, left stretched, your legs trample, 

Homage—ture, awfully fearsome,  

Lotus-faced and fiercely scowling,  

Wholly quell all your foes’ sorcery.   

Riled, your blazing flames blaze brighter.

You annihilate brave demons.  

You slay every adversary.

chak tsel tre che ja dang pe kyi

ye kum yön kyang zhap kyi nen te

chak tsel tu re jik pa chen mo

chu kye zhel ni tro nyer den dze

pa röl trül khor rap tu jom ma

me bar truk pa shin tu bar ma

dü kyi pa wo nam par jom ma

dra wo tam che ma lü sö ma



ཕྱིག་འིཚིལ་དེཀོནོ་མཆེགོ་གསུམ་མཚིནོ་ཕྱིག་རྒྱའི།ི ། 

མ་ལུསོ་ཕྱིོགསོ་ཀྱིི་འིཁོོརི་ལོསོ་བརྒྱན་པོའིི། །

ཕྱིག་འིཚིལ་རིབ་ཏུ་དེགའི་བ་བརྗེིདེ་པོའི།ི །

བཞེདེ་པོ་རིབ་བཞེདེ་ཏུཏྟཱ་རི་ཡསིོ། །

སོརོི་མོསོ་ཐུགསོ་ཀོརི་རྣམ་པོརི་བརྒྱན་མ། །

རིང་ག་ིའིོདེ་ཀྱི་ིཚིགོསོ་རྣམསོ་འིཁྲུག་མ། །

དེབུ་རྒྱན་འིདོེ་ཀྱི་ིཕྲིངེ་བ་སྤོལེ་མ། །

བདུདེ་དེང་འིཇིགི་རྟེནེ་དེབང་དུ་མཛོདེ་མ། ། 

Homage—At your heart your fingers  

Wheels of all directions grace you  

Homage—Wholly joyful splendor,  

With your laugh, deep laugh tuttāra, 

Grace you with the Three-Jewel’s mudra. 

In the chaos of your light rays.

Streams of your crown’s light entwining. 

You subdue the worlds and maras.

chak tsel kön chok sum tsön chak gye

ma lü chok kyi khor lö gyen pe

chak tsel rap tu ga wa ji pe

zhe pa rap zhe tut ta ra yi

sor mö tuk kar nam par gyen ma

rang gi ö kyi tsok nam truk ma

u gyen ö kyi treng wa pel ma

dü dang jik ten wang du dze ma



ཕྱིག་འིཚིལ་སོ་གཞེ་ིསྐྱེངོ་བའི་ིཚིགོསོ་རྣམསོ། །

ཁྲོ་ོགཉིེརི་གཡ་ོབའི་ིཡ་ིག་ེཧཱུྂ་ཾགསིོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཟླ་བའི་ིདུམ་བུསོ་དེབུ་བརྒྱན། །

རིལ་པོའི་ིཁྲོོདེ་ན་འིདོེ་དེཔོག་མེདེ་ལསོ། །

ཐོམསོ་ཅདེ་འིགུགསོ་པོརི་ནུསོ་མ་ཉིིདེ་མ། །

ཕངོསོ་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་རྣམ་པོརི་སྒྲོལོ་མ། ། 

བརྒྱན་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ཤེནི་ཏུ་འིབརི་མ། །

རྟེག་པོརི་ཤེནི་ཏུ་འིདོེ་ན་ིམཛོདེ་མ། །

Homage—You’ve the •power• to summon 

From your trembling scowl, the sound hūṃ  

Homage—Crescent moon tiara,   

Ever you emit light rays from   

All earth guardians and their hosts.   

Liberates •from all• destitution.

All your jewelry blaze most brightly.  

Amitabha in your tresses.

chak tsel sa zhi kyong we tsok nam

tro nyer yo we yi ge hum gi

chak tsel da we dum bü ü gyen

rel pe trö na ö pak me le

tam che guk par nü ma nyi ma

pong pa tam che nam par dröl ma

gyen pa tam che shin tu bar ma

tak par shin tu ö ni dze ma



ཕྱིག་འིཚིལ་བསྐོལ་པོ་ཐོ་མའི་ིམ་ེལྟརི། །

གཡསོ་བརྐྱངསོ་གཡོན་བསྐུམསོ་ཀུན་ནསོ་བསྐོོརི་དེགའི། །

ཕྱིག་འིཚིལ་སོ་གཞེའིི་ིངོསོ་ལ་ཕྱིག་ག ི།

ཁྲོ་ོགཉིེརི་སྤྱོན་མཛོདེ་ཡ་ིག་ེཧཱུྂ་ཾགིསོ། །

འིབརི་བའི་ིཕྲིངེ་བའི་ིདེབུསོ་ན་གནསོ་མ། །

དེགྲོ་ཡ་ིདེཔུང་ན་ིརྣམ་པོརི་འིཇིོམསོ་མ། །

མཐོལི་གྱིིསོ་བསྣུན་ཅངི་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་བརྡུང་མ། །

རིམི་པོ་བདུན་པོ་ོརྣམསོ་ན་ིའིགམེསོ་མ། །

Homage—You dwell in a blazing   

Right stretched, left bent, you pose joyous 

Homage—With your palms and feet you  

With a scowl and the sound hūṃ you 

Apocalyptic ring of fire.   

And destroy the forces of foes.

Strike and stomp on the earth’s surface.  

Slay those on the seven levels. 

chak tsel kel pa ta me me tar

ye kyang yön kum kün ne kor ge

chak tsel sa zhi ngö la chak gi

tro nyer chen dze yi ge hum gi

bar we treng we ü na ne ma

dra yi pung ni nam par jom ma

til gyi nün ching zhap kyi dung ma

rim pa dün po nam ni gem ma



ཕྱིག་འིཚིལ་བདེ་ེམ་དེག་ེམ་ཞེ་ིམ། །

སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དེང་ཡང་དེག་ལྡན་པོསོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཀུན་ནསོ་བསྐོོརི་རིབ་དེགའི་བསོ། །

ཡ་ིག་ེབཅུ་པོའི་ིངག་ན་ིབཀོདོེ་པོའི།ི །

མྱ་ངན་འིདེསོ་ཞེ་ིསྤྱོདོེ་ཡུལ་ཉིིདེ་མ། །

སྡོགི་པོ་ཆེནེ་པོ་ོའིཇིམོསོ་པོ་ཉིིདེ་མ། །

དེགྲོ་ཡ་ིལུསོ་ན་ིརིབ་ཏུ་འིགམེསོ་མ། །

རིགི་པོ་ཧཱུྂ་ཾལསོ་སྒྲོནོ་མ་ཉིིདེ་མ། །

Homage—Blissful, •virtuous,• peaceful—  

Complete, bearing svāhā and oṃ,  

Homage—•Gladly urging• thorough turning 

Torch light shines from hūṃ-awareness 

Your domain is peace-nirvana  

Conqueror of all great misdeeds.

Shattering your •enemies’• bodies.   

And your ten-rune speech arrangement.

chak tsel de ma ge ma zhi ma

so ha om dang yang dak den pe

chak tsel kün ne kor rap ga we

yi ge chu pe ngak ni kö pe

nya ngen de zhi chö yül nyi ma

dik pa chen po jom pa nyi ma

dra yi lü ni rap tu gem ma

rik pa hum le drön ma nyi ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུ་རིའེི་ིཞེབསོ་ན་ིབརྡབསོ་པོསོ། །

རི་ིརིབ་མན་དྷ་རི་དེང་འིབགིསོ་བྱེདེ། ། 

ཕྱིག་འིཚིལ་ལྷ་ཡ་ིམཚི་ོཡ་ིརྣམ་པོའི།ི །

ཏཱ་རི་གཉིསིོ་བརྗེོདེ་ཕཊ་ཀྱི་ིཡ་ིགེསོ། །

ཧཱུྂ་ཾག་ིརྣམ་པོའི་ིསོ་བནོ་ཉིིདེ་མ། །

འིཇིགི་རྟེནེ་གསུམ་རྣམསོ་གཡ་ོབ་ཉིིདེ་མ། །

རི་ིདྭགསོ་རྟེགསོ་ཅན་ཕྱིག་ན་བསྣམསོ་མ། །

དུག་རྣམསོ་མ་ལུསོ་པོ་ན་ིསོལེ་མ། །

Homage—ture stamping your feet,  

Shaker of three worlds and mountains 

Homage—Your form, a divine lake,  

You say tāra twice and with phaṭ,  

Seed herself of hūṃ’s expression.  

Meru, Mandara, and Vindhya.

Holds the hare-marked one in your hands. 

You dispel all poisons, bar none.

chak tsel tu re zhap ni dap pe

ri rap men dha ra dang bik je

chak tsel lha yi tso yi nam pe

ta ra nyi jö pe kyi yi ge

hum gi nam pe sa bön nyi ma

jik ten sum nam yo wa nyi ma

ri dak tak chen chak na nam ma

duk nam ma lü pa ni sel ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ལྷ་ཡ་ིཚིགོསོ་རྣམསོ་རྒྱལ་པོ།ོ །

ཀུན་ནསོ་ག་ོཆེ་དེགའི་བའི་ིབརྗེིདེ་ཀྱིསིོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཉི་ིམ་ཟླ་བ་རྒྱསོ་པོའི།ི །

ཧ་རི་གཉིིསོ་བརྗེོདེ་ཏུཏྟཱ་རི་ཡསིོ། །

ལྷ་དེང་མའིིམ་ཅ་ིཡསིོ་བསྟེནེ་མ། །

རྩདོེ་དེང་རྨ་ིལམ་ངན་པོ་སོལེ་མ། །

སྤྱོན་གཉིིསོ་པོ་ོལ་འིདོེ་རིབ་གསོལ་མ། །

ཤེིན་ཏུ་དྲག་པོོའིི་རིིམསོ་ནདེ་སོེལ་མ། །

Homage—Hosts of devas, monarchs,  

All your joyful armor’s brilliance  

Homage—Your two eyes, the fullest  

•Saying both•—ha ra—and tuttāra,  

Gods, and kinnaras revere you.  

Does away with strife and bad dreams.

Sun and moon, shine ever brightly  

Clearer of severe contagion.

chak tsel lha yi tsok nam gyel po

kün ne go cha ga we ji kyi

chak tsel nyi ma da wa gye pe

ha ra nyi jö tut ta ra yi

lha dang mi am chi yi ten ma

tsö dang mi lam ngen pa sel ma

chen nyi po la ö rap sel ma

shin tu drak pö rim ne sel ma



ཕྱིག་འིཚིལ་དེ་ེཉིདིེ་གསུམ་རྣམསོ་བཀོོདེ་པོསོ། །

གདེནོ་དེང་རི་ོལངསོ་གནོདེ་སྦྱནི་ཚིགོསོ་རྣམསོ། །

རྩ་བའི་ིསྔགསོ་ཀྱི་ིབསྟེོདེ་པོ་འིདེ་ིདེང་། །

 

ཞེ་ིབའི་ིམཐུ་དེང་ཡང་དེག་ལྡན་མ། །

འིཇིོམསོ་པོ་ཏུ་རིེ་རིབ་མཆེོག་ཉིིདེ་མ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་བ་ན་ིཉི་ིཤུ་རྩ་གཅགི །

Homage—Showing threefold suchness,  

Ture, most sublime, you vanquish  

These are praises •of the• root mantras 

You possess full powers of peace.  

Hosts of döns, •vetalas and• yakshas.

And the twenty-one fold homage. 

chak tsel de nyi sum nam kö pe

dön dang ro lang nö jin tsok nam

tsa we ngak kyi tö pa di dang

zhi we tu dang yang dak den ma

jom pa tu re rap chok nyi ma

chak tsel wa ni nyi shu tsa chik



ཨོ༔ཾ དེངསོོ་འིབྱརོི་ཡདིེ་ལསོ་བྱུང་བ་ཡ༔ི 

ཆེསོོ་དེབྱངིསོ་རྒྱསོ་པོརི་བཀོང་བྱསོ་ཏེ༔ེ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨོརྒྷ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པུཥ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའོི་ིམཆེོདེ་སྤྲོནི་གྱིསིོ༔ 

འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་འིཁོོརི་བཅསོ་མཆེོདེ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པཱདྱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་དྷཱུ་པོ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

Om Material and mentally created offerings

Spread to fill the sphere of enlightenment:

In clouds, like the bodhisattva Samantabhadra’s 
offerings,

Exalted Tara and your entourage, I present 
them to you.

om   ngö jor yi le jung wa yi

chö ying gye par kang je te

oṃ ārya tāre saparivāra vajra arghaṃ pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra puṣhpe pratīccha svāhā     

kün tu zang pö chö trin gyi

pak ma dröl ma khor che chö

oṃ ārya tāre saparivāra vajra pādyaṃ pratīccha svāhā    

oṃ ārya tāre saparivāra vajra dhūpe pratīccha svāhā    



ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་ཝཱ་རི་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀོེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ནཻཝདིྱ་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ༔ ཁོམསོ་གསུམ་སྣོདེ་བཅུདེ་དེཔོལ་འིབྱོརི་དེང༔ 

ཐུགསོ་རྗེའེི་ིབདེག་ཉིིདེ་རྣམསོ་ལ་འིབུལ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཤེབྡ་་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔  

བདེག་ལུསོ་ལངོསོ་སྤྱོདོེ་དེག་ེཚིགོསོ་ཀུན༔ 

བཞེསེོ་ནསོ་བྱནི་གྱིིསོ་བརླབ་ཏུ་གསོོལ༔ 

Om ah hum  The wealth and glory of the 
three realms’ worlds and beings,

I offer to the embodiment of compassion:

My life, possessions, and all virtues

Please accept them and bless me!

oṃ ārya tāre saparivāra vajra āloke pratīccha svāhā 

oṃ ārya tāre saparivāra vajra naividya pratīccha svāhā        

oṃ āḥ hūṃ  kham sum nö chü pel jor dang

tuk je dak nyi nam la bül

oṃ ārya tāre saparivāra vajra gandhe pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra śhapda pratīccha svāhā 

dak lü long chö ge tsok kün

zhe ne jin gyi lap tu söl



ཨོ་ཾསོརྦ་ཏེ་ཐཱ་ག་ཏེ་རིཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛོ་ཧ༔ོ 

སྐུ་ལསོ་བདུདེ་རྩའིི་ིཆུ་རྒྱུན་བབསོ༔

ཞུགསོ་ཏེ་ེལུསོ་ཀུན་གང་བ་ཡསིོ༔

ཅསེོ་མོསོ་ལ་ཕྱིག་འིཚིལ་ཉིེརི་གཅགི་ཚིརི་བདུན་གངོ་བཞེནི་དེང་།

ཡང་མཆེདོེ་པོ་དེང་མཎྜལ་གངོ་བཞེནི་ཕུལ།

རིང་དེང་བསྲུང་བྱའི་ིསྤྱོ་ིབ་ོནསོ༔

བྱནི་རླབསོ་མ་ལུསོ་ཞུགསོ་པོརི་གྱུརི༔

 

From Tara’s body, a stream of nectar flows

And those of the beings she guards,

In this way, Tara’s every blessing suffuses us. Imagining this, recite Tara’s praises seven times.

Having again presented the offerings and mandala as above:

And fills my body 

Entering through the crown of our heads.

om sarva tathagata ratna mandala puja ho

ku le dü tsi chu gyün bap

zhuk te lü kün gang wa yi

rang dang sung je chi wo ne

jin lap ma lü zhuk par gyurv



ཨོ་ཾརྗེ་ེབཙུན་མ་འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་ལ་ཕྱིག་འིཚིལ་ལ།ོ །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཏཱ་རི་ེམྱུརི་མ་དེཔོའི་མ།ོ །

ཏུ་རི་ེདེནོ་ཀུན་སྦྱནི་པོའི་ིསྒྲོལོ་མ། །

ཏུ་ཏཱ་རི་ེཡ་ིའིཇིགིསོ་པོ་བསོལེ་མ། །

སྭཱ་ཧཱ་ཡ་ིག་ེཁྱེདོེ་ལ་འིདུདེ་དེ།ོ །

Om—Homage to the venerable Arya Tara.

Homage Tare, swift heroine.

Ture you bestow all welfare.

Tut tara you clear all peril.

Svaha to these letters I bow.

om je tsun ma pak ma drol ma la chak tsel lo

chak tsel ta re nyur ma pa mo 

tu re don kun jin pe drol ma

tu ta re yi jik pa sel ma

sva ha yi ge khyö la dü do



ཕྱིག་འིཚིལ་སྒྲོལོ་མ་མྱུརི་མ་དེཔོའི་མ།ོ །

འིཇིགི་རྟེནེ་གསུམ་མགནོ་ཆུ་སྐྱེེསོ་ཞེལ་གྱི།ི །

ཕྱིག་འིཚིལ་སྟེནོ་ཀོའི་ིཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །

སྐོརི་མ་སྟེངོ་ཕྲིག་ཚིགོསོ་པོ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ། །

སྤྱོན་ན་ིསྐོདེ་ཅགི་གླིགོ་དེང་འིདྲ་མ། །

ག་ེསོརི་བྱ་ེབ་ལསོ་ན་ིབྱུང་མ། །

གང་བ་བརྒྱ་ན་ིབརྩེགསོ་པོའི་ིཞེལ་མ། །

རིབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་འིོདེ་རིབ་འིབརི་མ། །

Homage—Tara, swift, heroine.   

•Born from the• blooming lotus visage 

Homage—You whose face combines a    

Light rays spreading from a thousand  

Eyes like lightning, instantaneous.  

Of the Threefold World’s Protector.

Hundred autumn moons at fullest,   

Gathered stars shine, blazing brightly.

chak tsel dröl ma nyur ma pa mo

jik ten sum gön chu kye zhel gyi

chak tsel tön ke da wa kün tu

kar ma tong trak tsok pa nam kyi

chen ni ke chik lok dang dra ma

ge sar je wa le ni jung ma

gang wa gya ni tsek pe zhel ma

rap tu che we ö rap bar ma



ཕྱིག་འིཚིལ་སོརེི་སྔ་ོཆུ་ནསོ་སྐྱེེསོ་ཀྱི།ི །

སྦྱནི་པོ་བརྩནོ་འིགྲུསོ་དེཀོའི་ཐུབ་ཞེ་ིབ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་དེ་ེབཞེནི་གཤེགེསོ་པོའི་ིགཙུག་ཏེོརི། །

མ་ལུསོ་ཕ་རིལོ་ཕྱིནི་པོ་ཐོབོ་པོའི།ི །

པོདྨའི་ིཕྱིག་ན་ིརྣམ་པོརི་བརྒྱན་མ། ། 

བཟདོེ་པོ་བསོམ་གཏེན་སྤྱོོདེ་ཡུལ་ཉིིདེ་མ། །

མཐོའི་ཡསོ་རྣམ་པོརི་རྒྱལ་བརི་སྤྱོོདེ་མ། །

རྒྱལ་བའི་ིསྲསོ་ཀྱི་ིཤེནི་ཏུ་བསྟེནེ་མ། །

Homage—Golden, a blue lotus      

Your deeds comprise giving, effort,   

Homage—Tatha•gatas’• ushnisha    

All the victor’s children who have     

Grown in water graces your hand.  

Discipline, peace, patience, dhyana.

Agent of unbounded victory.    

Gained the paramitas serve you.

chak tsel ser ngo chu ne kye kyi

jin pa tsön drü ka tup zhi wa

chak tsel de zhin shek pe tsuk tor

ma lü pa röl chin pa top pe

peme chak ni nam par gyen ma

zö pa sam ten chö yül nyi ma

ta ye nam par gyel war chö ma

gyel we se kyi shin tu ten ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུཏྟཱ་རི་ཧཱུྂ་ཾཡ་ིགེསོ། །

འིཇིགི་རྟེནེ་བདུན་པོ་ོཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེ།ེ །

ཕྱིག་འིཚིལ་བརྒྱ་བྱནི་མ་ེལྷ་ཚིངསོ་པོ། །

འིབྱུང་པོ་ོརི་ོལངསོ་དྲ་ིཟ་རྣམསོ་དེང༌། །

འིདེདོེ་དེང་ཕྱིགོསོ་དེང་ནམ་མཁོའི་གང་མ། །

ལུསོ་པོ་མེདེ་པོརི་འིགུགསོ་པོརི་ནུསོ་མ། །

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚིགོསོ་དེབང་ཕྱུག་མཆེོདེ་མ། །

གནདོེ་སྦྱནི་ཚིགོསོ་ཀྱིིསོ་མདུན་ནསོ་བསྟེོདེ་མ། །

Homage—Sounds of tuttāra hūṃ   

Your feet quash the seven world realms,  

Homage—Shakra, Agni, Brahma,  

You are praised by ghosts, vetalas,   

Fill Desire, •space and• directions.  

Mighty •summoner• of all, bar none.

•Vayu, and• other lords revere you.   

Gandharvas, and hosts of yakshas.

chak tsel tut ta ra hum yi ge

jik ten dün po zhap kyi nen te

chak tsel gya jin me lha tsang pa

jung po ro lang dri za nam dang

dö dang chok dang nam kha gang ma

lü pa me par guk par nü ma

lung lha na tsok wang chuk chö ma

nö jin tsok kyi dün ne tö ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏྲདེ་ཅསེོ་བྱ་དེང་ཕཊ་ཀྱིིསོ། །

གཡསོ་བསྐུམསོ་གཡོན་བརྐྱང་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེེ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུ་རི་ེའིཇིགིསོ་པོ་ཆེནེ་མ།ོ །

ཆུ་སྐྱེེསོ་ཞེལ་ནི་ཁྲོོ་གཉིེརི་ལྡན་མཛོདེ། །

ཕ་རིལོ་འིཁྲུལ་འིཁོརོི་རིབ་ཏུ་འིཇིམོསོ་མ། །

མ་ེའིབརི་འིཁྲུགསོ་པོ་ཤེནི་ཏུ་འིབརི་མ། །

བདུདེ་ཀྱི་ིདེཔོའི་བ་ོརྣམ་པོརི་འིཇིམོསོ་མ། །

དེགྲོ་བ་ོཐོམསོ་ཅདེ་མ་ལུསོ་གསོོདེ་མ། །

Homage—With your traṭ and phaṭ you 

Right bent, left stretched, your legs trample, 

Homage—ture, awfully fearsome,  

Lotus-faced and fiercely scowling,  

Wholly quell all your foes’ sorcery.   

Riled, your blazing flames blaze brighter.

You annihilate brave demons.  

You slay every adversary.

chak tsel tre che ja dang pe kyi

ye kum yön kyang zhap kyi nen te

chak tsel tu re jik pa chen mo

chu kye zhel ni tro nyer den dze

pa röl trül khor rap tu jom ma

me bar truk pa shin tu bar ma

dü kyi pa wo nam par jom ma

dra wo tam che ma lü sö ma



ཕྱིག་འིཚིལ་དེཀོནོ་མཆེགོ་གསུམ་མཚིནོ་ཕྱིག་རྒྱའི།ི ། 

མ་ལུསོ་ཕྱིོགསོ་ཀྱི་ིའིཁོོརི་ལོསོ་བརྒྱན་པོའི།ི །

ཕྱིག་འིཚིལ་རིབ་ཏུ་དེགའི་བ་བརྗེིདེ་པོའི།ི །

བཞེདེ་པོ་རིབ་བཞེདེ་ཏུཏྟཱ་རི་ཡསིོ། །

སོརོི་མོསོ་ཐུགསོ་ཀོརི་རྣམ་པོརི་བརྒྱན་མ། །

རིང་ག་ིའིོདེ་ཀྱི་ིཚིགོསོ་རྣམསོ་འིཁྲུག་མ། །

དེབུ་རྒྱན་འིདོེ་ཀྱི་ིཕྲིངེ་བ་སྤོལེ་མ། །

བདུདེ་དེང་འིཇིགི་རྟེནེ་དེབང་དུ་མཛོདེ་མ། ། 

Homage—At your heart your fingers  

Wheels of all directions grace you  

Homage—Wholly joyful splendor,  

With your laugh, deep laugh tuttāra, 

Grace you with the Three-Jewel’s mudra. 

In the chaos of your light rays.

Streams of your crown’s light entwining. 

You subdue the worlds and maras.

chak tsel kön chok sum tsön chak gye

ma lü chok kyi khor lö gyen pe

chak tsel rap tu ga wa ji pe

zhe pa rap zhe tut ta ra yi

sor mö tuk kar nam par gyen ma

rang gi ö kyi tsok nam truk ma

u gyen ö kyi treng wa pel ma

dü dang jik ten wang du dze ma



ཕྱིག་འིཚིལ་སོ་གཞེ་ིསྐྱེངོ་བའི་ིཚིགོསོ་རྣམསོ། །

ཁྲོ་ོགཉིེརི་གཡ་ོབའི་ིཡ་ིག་ེཧཱུྂ་ཾགསིོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཟླ་བའི་ིདུམ་བུསོ་དེབུ་བརྒྱན། །

རིལ་པོའི་ིཁྲོོདེ་ན་འིདོེ་དེཔོག་མེདེ་ལསོ། །

ཐོམསོ་ཅདེ་འིགུགསོ་པོརི་ནུསོ་མ་ཉིིདེ་མ། །

ཕངོསོ་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་རྣམ་པོརི་སྒྲོལོ་མ། ། 

བརྒྱན་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ཤེནི་ཏུ་འིབརི་མ། །

རྟེག་པོརི་ཤེནི་ཏུ་འིདོེ་ན་ིམཛོདེ་མ། །

Homage—You’ve the •power• to summon 

From your trembling scowl, the sound hūṃ  

Homage—Crescent moon tiara,   

Ever you emit light rays from   

All earth guardians and their hosts.   

Liberates •from all• destitution.

All your jewelry blaze most brightly.  

Amitabha in your tresses.

chak tsel sa zhi kyong we tsok nam

tro nyer yo we yi ge hum gi

chak tsel da we dum bü ü gyen

rel pe trö na ö pak me le

tam che guk par nü ma nyi ma

pong pa tam che nam par dröl ma

gyen pa tam che shin tu bar ma

tak par shin tu ö ni dze ma



ཕྱིག་འིཚིལ་བསྐོལ་པོ་ཐོ་མའི་ིམ་ེལྟརི། །

གཡསོ་བརྐྱངསོ་གཡོན་བསྐུམསོ་ཀུན་ནསོ་བསྐོོརི་དེགའི། །

ཕྱིག་འིཚིལ་སོ་གཞེའིི་ིངོསོ་ལ་ཕྱིག་ག ི།

ཁྲོ་ོགཉིེརི་སྤྱོན་མཛོདེ་ཡ་ིག་ེཧཱུྂ་ཾགིསོ། །

འིབརི་བའི་ིཕྲིངེ་བའི་ིདེབུསོ་ན་གནསོ་མ། །

དེགྲོ་ཡ་ིདེཔུང་ན་ིརྣམ་པོརི་འིཇིོམསོ་མ། །

མཐོལི་གྱིིསོ་བསྣུན་ཅངི་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་བརྡུང་མ། །

རིམི་པོ་བདུན་པོ་ོརྣམསོ་ན་ིའིགམེསོ་མ། །

Homage—You dwell in a blazing   

Right stretched, left bent, you pose joyous 

Homage—With your palms and feet you  

With a scowl and the sound hūṃ you 

Apocalyptic ring of fire.   

And destroy the forces of foes.

Strike and stomp on the earth’s surface.  

Slay those on the seven levels. 

chak tsel kel pa ta me me tar

ye kyang yön kum kün ne kor ge

chak tsel sa zhi ngö la chak gi

tro nyer chen dze yi ge hum gi

bar we treng we ü na ne ma

dra yi pung ni nam par jom ma

til gyi nün ching zhap kyi dung ma

rim pa dün po nam ni gem ma



ཕྱིག་འིཚིལ་བདེ་ེམ་དེག་ེམ་ཞེ་ིམ། །

སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དེང་ཡང་དེག་ལྡན་པོསོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཀུན་ནསོ་བསྐོོརི་རིབ་དེགའི་བསོ། །

ཡ་ིག་ེབཅུ་པོའི་ིངག་ན་ིབཀོདོེ་པོའི།ི །

མྱ་ངན་འིདེསོ་ཞེ་ིསྤྱོདོེ་ཡུལ་ཉིིདེ་མ། །

སྡོགི་པོ་ཆེནེ་པོ་ོའིཇིམོསོ་པོ་ཉིིདེ་མ། །

དེགྲོ་ཡ་ིལུསོ་ན་ིརིབ་ཏུ་འིགམེསོ་མ། །

རིགི་པོ་ཧཱུྂ་ཾལསོ་སྒྲོནོ་མ་ཉིིདེ་མ། །

Homage—Blissful, •virtuous,• peaceful—  

Complete, bearing svāhā and oṃ,  

Homage—•Gladly urging• thorough turning 

Torch light shines from hūṃ-awareness 

Your domain is peace-nirvana  

Conqueror of all great misdeeds.

Shattering your •enemies’• bodies.   

And your ten-rune speech arrangement.

chak tsel de ma ge ma zhi ma

so ha om dang yang dak den pe

chak tsel kün ne kor rap ga we

yi ge chu pe ngak ni kö pe

nya ngen de zhi chö yül nyi ma

dik pa chen po jom pa nyi ma

dra yi lü ni rap tu gem ma

rik pa hum le drön ma nyi ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ཏུ་རིའེི་ིཞེབསོ་ན་ིབརྡབསོ་པོསོ། །

རི་ིརིབ་མན་དྷ་རི་དེང་འིབགིསོ་བྱེདེ། ། 

ཕྱིག་འིཚིལ་ལྷ་ཡ་ིམཚི་ོཡ་ིརྣམ་པོའི།ི །

ཏཱ་རི་གཉིསིོ་བརྗེོདེ་ཕཊ་ཀྱི་ིཡ་ིགེསོ། །

ཧཱུྂ་ཾག་ིརྣམ་པོའི་ིསོ་བནོ་ཉིིདེ་མ། །

འིཇིིག་རྟེེན་གསུམ་རྣམསོ་གཡོ་བ་ཉིིདེ་མ། །

རི་ིདྭགསོ་རྟེགསོ་ཅན་ཕྱིག་ན་བསྣམསོ་མ། །

དུག་རྣམསོ་མ་ལུསོ་པོ་ན་ིསོལེ་མ། །

Homage—ture stamping your feet,  

Shaker of three worlds and mountains 

Homage—Your form, a divine lake,  

You say tāra twice and with phaṭ,  

Seed herself of hūṃ’s expression.  

Meru, Mandara, and Vindhya.

Holds the hare-marked one in your hands. 

You dispel all poisons, bar none.

chak tsel tu re zhap ni dap pe

ri rap men dha ra dang bik je

chak tsel lha yi tso yi nam pe

ta ra nyi jö pe kyi yi ge

hum gi nam pe sa bön nyi ma

jik ten sum nam yo wa nyi ma

ri dak tak chen chak na nam ma

duk nam ma lü pa ni sel ma



ཕྱིག་འིཚིལ་ལྷ་ཡ་ིཚིགོསོ་རྣམསོ་རྒྱལ་པོ།ོ །

ཀུན་ནསོ་ག་ོཆེ་དེགའི་བའི་ིབརྗེིདེ་ཀྱིསིོ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་ཉི་ིམ་ཟླ་བ་རྒྱསོ་པོའི།ི །

ཧ་རི་གཉིིསོ་བརྗེོདེ་ཏུཏྟཱ་རི་ཡསིོ། །

ལྷ་དེང་མའིིམ་ཅ་ིཡསིོ་བསྟེནེ་མ། །

རྩདོེ་དེང་རྨ་ིལམ་ངན་པོ་སོལེ་མ། །

སྤྱོན་གཉིིསོ་པོ་ོལ་འིདོེ་རིབ་གསོལ་མ། །

ཤེནི་ཏུ་དྲག་པོའོི་ིརིམིསོ་ནདེ་སོེལ་མ། །

Homage—Hosts of devas, monarchs,  

All your joyful armor’s brilliance  

Homage—Your two eyes, the fullest  

•Saying both•—ha ra—and tuttāra,  

Gods, and kinnaras revere you.  

Does away with strife and bad dreams.

Sun and moon, shine ever brightly  

Clearer of severe contagion.

chak tsel lha yi tsok nam gyel po

kün ne go cha ga we ji kyi

chak tsel nyi ma da wa gye pe

ha ra nyi jö tut ta ra yi

lha dang mi am chi yi ten ma

tsö dang mi lam ngen pa sel ma

chen nyi po la ö rap sel ma

shin tu drak pö rim ne sel ma



ཕྱིག་འིཚིལ་དེ་ེཉིདིེ་གསུམ་རྣམསོ་བཀོོདེ་པོསོ། །

གདེནོ་དེང་རི་ོལངསོ་གནོདེ་སྦྱནི་ཚིགོསོ་རྣམསོ། །

རྩ་བའི་ིསྔགསོ་ཀྱི་ིབསྟེོདེ་པོ་འིདེ་ིདེང་། །

ཞེ་ིབའི་ིམཐུ་དེང་ཡང་དེག་ལྡན་མ། །

འིཇིམོསོ་པོ་ཏུ་རི་ེརིབ་མཆེགོ་ཉིིདེ་མ། །

ཕྱིག་འིཚིལ་བ་ན་ིཉི་ིཤུ་རྩ་གཅགི །

Homage—Showing threefold suchness,  

Ture, most sublime, you vanquish  

These are praises •of the• root mantras 

You possess full powers of peace.  

Hosts of döns, •vetalas and• yakshas.

And the twenty-one fold homage. 

chak tsel de nyi sum nam kö pe

dön dang ro lang nö jin tsok nam

tsa we ngak kyi tö pa di dang

zhi we tu dang yang dak den ma

jom pa tu re rap chok nyi ma

chak tsel wa ni nyi shu tsa chik



མཐོརི་ཕན་ཡོན་ནི།

ལྷ་མ་ོལ་གུསོ་ཡང་དེག་ལྡན་པོའི།ི །

སྲདོེ་དེང་ཐོ་ོརིངསོ་ལངསོ་པོརི་བྱསོ་ནསོ། །

སྡོགི་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་རིབ་ཏུ་ཞེ་ིབྱེདེ། །

བློོ་ལྡན་གང་གིསོ་རིབ་དེང་བརྗེོདེ་དེེ། །

དྲན་པོསོ་མ་ིའིཇིགིསོ་ཐོམསོ་ཅདེ་རིབ་སྟེེརི། །

ངན་འིགྲོ་ོཐོམསོ་ཅདེ་འིཇིམོསོ་པོ་ཉིདིེ་དེ།ོ །

Wise persons endowed with true respect to 
the goddess Tara

And think of her when they rise at midnight 
and at dawn

Tara will pacify their negative acts 

Who recite these praises with lucid faith

Will be granted deliverance from all dangers.

And will vanquish the miserable existences.

The Benefits

lha mo la gü yang dak den pe

sö dang to rang lang par je ne

dik pa tam che rap tu zhi je

lo den gang gi rap dang jö de

dren pe mi jik tam che rap ter

ngen dro tam che jom pa nyi do



རྒྱལ་བ་བྱ་ེབ་ཕྲིག་བདུན་རྣམསོ་ཀྱིིསོ། །

འིདེི་ལསོ་ཆེེ་བ་ཉིིདེ་ནི་ཐོོབ་ཅིང༌། །

དེེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོོ་ཆེེན་པོོ། །

ཟོསོ་པོ་དེང་ནི་འིཐུངསོ་པོ་ཉིིདེ་ཀྱིང༌། །

མྱུརི་དུ་དེབང་ན་ིབསྐུརི་བརི་འིགྱུརི་ལ། །

སོངསོ་རྒྱསོ་ག་ོའིཕང་མཐོརི་ཐུག་དེེརི་འིགྲོ།ོ །

བརྟེན་གནསོ་པོའིམ་གཞེན་ཡང་འིགྲོ་ོབ། །

དྲན་པོསོ་རིབ་ཏུ་སོལེ་བ་ཉིིདེ་ཐོབོ། ། 

Seventy million Victorious Ones will soon 

They will attain a greater life after this

Whatever could be fatal, animate or inanimate—

Even if eaten or drunk,

Bestow empowerment to such persons.

And from there, travel to the state of perfect 
enlightenment.

Very strong poison—

Can be completely dispelled by remembering 
Tara.

gyel wa je wa trak dün nam kyi

di le che wa nyi ni top ching

de yi duk ni drak po chen po

zö pa dang ni tung pa nyi kyang

nyur du wang ni kur war gyur la

sang gye go pang tar tuk der dro

ten ne pam zhen yang dro wa

dren pe rap tu sel wa nyi top



གདེནོ་དེང་རིམིསོ་དེང་དུག་གིསོ་གཟརིི་བའི།ི །

སོམེསོ་ཅན་གཞེན་པོ་རྣམསོ་ལ་ཡང་ང༌ོ། །

བུ་འིདེོདེ་པོསོ་ན་ིབུ་ཐོབོ་འིགྱུརི་ཞེངི༌། །

འིདེདོེ་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ཐོབོ་པོརི་འིགྱུརི་ལ། །

སྡུག་བསྔལ་ཚིགོསོ་ན་ིརྣམ་པོརི་སྤོངསོ་ཏེ།ེ །

གཉིིསོ་གསུམ་བདུན་དུ་མངནོ་པོརི་བརྗེོདེ་ན། །

ནརོི་འིདེདོེ་པོསོ་ན་ིནོརི་རྣམསོ་ཉིིདེ་ཐོབོ། །

བགགེསོ་རྣམསོ་མེདེ་ཅངི་སོ་ོསོརོི་འིཇིམོསོ་འིགྱུརི། །

Painful sufferings from demons, epidemics, 

For other sentient beings as well.

Those wanting a child will have one;

Every wish will be granted

And poison are completely abandoned, 

By reciting the praises two, three, and seven 
times,

Those wishing for wealth will obtain it.

And each and every hindrance will be 
eradicated and overcome.

dön dang rim dang duk gi zir we

sem chen zhen pa nam la yang ngo

bu dö pe ni bu top gyur zhing

dö pa tam che top par gyur la

duk ngel tsok ni nam par pang te

nyi sum dün du ngön par jö na

nor dö pe ni nor nam nyi top

gek nam me ching so sor jom gyur



གཏེོརི་མ།

ༀ་བཛྲ་ཨོ་མྀྲྀ་ཏེ་ཀུཎྜ་ལ་ིཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྂ་ྃཕཊ།    

སྟེོང་པོའིི་ངང་ལསོ་ཨོོཾ་ཡིག་ལསོ། །

འིབྲུ་གསུམ་ལསོ་བྱུང་གཏེོརི་མ་ནི། །

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿཿསོརྦ་དྷརྨཱཿཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷི྅ོ་ཧ།ཾ 

རིནི་ཆེནེ་སྣོདེ་མཆེགོ་ཡངསོ་པོའི་ིནང་། །

ཟག་མེདེ་ཡ་ེཤེེསོ་བདུདེ་རྩིརི་གྱུརི། །       ཨོ་ཾཨཱཿ ཧཱུྂ།ྃ                  

ལན་གསུམ།  Repeat three times.

The Torma Offering

From a letter om within emptiness,

Within it, the three syllables produce the torma,

A supreme, jeweled container appears.

Uncontaminated nectar of wisdom.   om ah hum

oṃ vajra amiṛta kuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ     

tong pe ngang le om yik le

dru sum le jung tor ma ni

oṃ svabhāva śhuddhāḥ sarva dharmāḥ svabhāva śhuddhoḥ haṃ

rin chen nö chok yang pe nang

zak me ye she dü tsir gyur                 oṃ āḥ hūṃ



ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་བཱ་རི་ཨོི་དེཾ་བ་ལིཾ་ཏེ་ཁོ་ཁོ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། 

ལན་གསུམ་གྱིིསོ་གཙོ་མོ་དེང་། 

ༀ་ཨོ་ཀཱ་རིོ་མུ་ཁོཾ་སོརྦ་དྷརྨཱཿ་ཎཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱཏེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུྂྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།     

ལན་གསུམ་གྱིིསོ་མགྲོནོ་ཐོབསོ་རྣམསོ་ལ་ཕུལ། 

                         

Repeat three time for the principal ones. 

Repeat the mantra three times to offer to all the hosts.

om arya tare saparivara i dam balimta kha kha khahi khahi

oṃ akāro mukhaṃ sarva dharmāṇāṃ ādya nutpannan tvāt oṃ āḥ hūṃ phaṭ svāhā 



ཨོ༔ཾ མཆེོདེ་སྦྱནི་གཏེོརི་མ་དེམ་པོ་འིདེ༔ི 

བདེ་ེབ་ཆེནེ་པོོརི་བཞེེསོ་ནསོ་ཀྱིང༔ 

ཞེསེོ་འིདེདོེ་དེནོ་གསོལོ། 

ཡ་ེཤེསེོ་ཆེེན་པོོསོ་རྗེསེོ་དེགོངསོ་ལ༔ 

དེངསོོ་གྲུབ་མ་ལུསོ་བསྩལ་དུ་གསོལོ༔ 

Om  In your great wisdom, please consider 

Accept it with great exaltation

This concludes a prayer for accomplishing one’s wishes.

This holy offering torma.

And bestow every form of accomplishment.

om chö jin tor ma dam pa di

de wa chen por zhe ne kyang

ye she chen pö je gong la

ngö drup ma lü tsel du söl



ཨོ་ཾཨོ་ཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨོརྒྷ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་ཝཱ་རི་བཛྲ་པུཥེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོོཾ་ཨཱརྻི་ཏཱ་རིེ་སོ་པོ་རིི་ཝཱ་རི་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀོེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ནཻཝདིྱ་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པཱདྱ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་དྷཱུ་པོ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་གནྡྷེ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཤེབྡ་་པྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

Offerings and Praises

oṃ ārya tāre saparivāra vajra arghaṃ pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra puṣhpe pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra āloke pratīccha svāhā 

oṃ ārya tāre saparivāra vajra naividya pratīccha svāhā        

oṃ ārya tāre saparivāra vajra pādyaṃ pratīccha svāhā    

oṃ ārya tāre saparivāra vajra dhūpe pratīccha svāhā    

oṃ ārya tāre saparivāra vajra gandhe pratīccha svāhā     

oṃ ārya tāre saparivāra vajra śhapda pratīccha svāhā



ཨོ༔ཾ སྣང་བ་མཐོའི་ཡསོ་པོདྨའི་ིརིགིསོ༔ 

སོངསོ་རྒྱསོ་ཀུན་གྱི་ིཕྲིནི་ལསོ་རྫགོསོ༔ 

བསྟེདོེ་པོརི་འིསོོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ལ། །

ལུསོ་བཏུདེ་པོ་ཡིསོ་རྣམ་ཀུན་ཏུ༔

འིཇིགི་རྟེནེ་དེབང་ཕྱུག་ཞེལ་ལསོ་བྱུང༔ 

འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མརི་ཕྱིག་འིཚིལ་བསྟེོདེ༔ 

ཞེངི་རྡུལ་ཀུན་ཀྱི་ིགྲོངསོ་སྙིདེེ་ཀྱི༔ི

མཆེགོ་ཏུ་དེདེ་པོསོ་ཕྱིག་འིཚིལ་བསྟེོདེ༔

Om  In the lotus family of enlightenment of 
the Buddha Infinite Light,

Epitome of the enlightened activity of all buddhas,

To all those worthy of veneration,

As there are atoms in all realms;

You appeared [from a tear] on the face of the 
Lord of the World.

Exalted Tara, to you I bow and offer praise.

I bow with bodies in as many forms

In supreme faith, I offer praise.

om  nang wa ta ye peme rik

sang gye kün gyi trin le dzok

tö par ö pa tam che la

lü tü pa yi nam kün tu

jik ten wang chuk zhel le jung

pak ma dröl mar chak tsel tö

zhing dül kün kyi drang nye kyi

chok tu de pe chak tsel tö



ཐོལ་མ་ོསྦྱརི་བསོ།

རྗེེ་བཙུན་འིཕགསོ་མ་འིཁོོརི་དེང་བཅསོ། །

བདེག་གིསོ་ཇི་ིལྟརི་གསོལོ་བའི་ིདེནོ། །

སོངསོ་རྒྱསོ་བསྟེན་པོ་དེརི་ཞེངི་རྒྱསོ། །

དེམགིསོ་མེདེ་ཐུགསོ་རྗེེསོ་བརྩེརི་དེགངོསོ་ལ། །

གགེསོ་མེདེ་འིགྲུབ་པོརི་བྱནི་གྱིིསོ་རླབོསོ། །

བསྟེན་འིཛོནི་ཐུགསོ་མཐུན་ཞེབསོ་པོདེ་བརྟེན། །

Supplication for the Fulfillment of Wishes

With palms joined.

Noble, exalted Tara and your entourage,

Answer my every prayer with your blessing 

Spread and enhance the Buddha’s doctrine!

In your universal compassion, think of me 
with love.

For its unimpeded accomplishment.

May they who uphold it live long and in 
harmony!

je tsün pak ma khor dang che

dak gi ji tar söl we dön

sang gye ten pa dar zhing gye

mik me tuk je tser gong la

gek me drup par jin gyi lop

ten dzin tuk tün zhap pe ten



ཉིེརི་འིཚིེའིི་བརི་ཆེདེ་ཀུན་ཞེི་ཞེིང་། །

ནདེ་མུག་འིཁྲུགསོ་རྩོདེ་ཞེི་བ་དེང་། །

ཆེསོོ་སྐྱེངོ་རྒྱལ་པོའོི་ིམངའི་ཐོང་རྒྱསོ། །

འིཇིགིསོ་པོ་བཅུ་དྲུག་དུསོ་མནི་འིཆེ།ི །

བཤེདེ་སྒྲུབ་ཕྲིིན་ལསོ་འིཕེལ་བརི་མཛོོདེ། །

ཆེོསོ་ལྡན་དེཔོལ་འིབྱོརི་གོང་དུ་འིཕེལ། །

རྒྱལ་ཁོམསོ་མཐོའི་དེབུསོ་བདེ་ེབརི་མཛོོདེ། །

རྨ་ིལམ་མཚིན་ལྟསོ་ངན་པོ་དེང་། །

Calm every harmful obstacle!

Prevent sickness, famine, battles, and disputes!

Enhance the power and dominion of religious 
rulers!

Protect us from temporary and ultimate dangers,

Increase the enlightened activity of teaching 
and practice!

Increase glory and wealth accompanied by 
the teachings!

In our country, from its borders to its center, 
foster happiness!

Such as the sixteen causes of fear, untimely death,

nyer tse bar che kün zhi zhing

ne muk truk tsö zhi wa dang

chö kyong gyel pö nga tang gye

jik pa chu druk dü min chi

she drup trin le pel war dzö

chö den pel jor gong du pel

gyel kham ta ü de war dzö

mi lam tsen te ngen pa dang



འིཁོོརི་བ་ངན་སོོང་སྡུག་བསྔལ་སོོགསོ། །

ཚི་ེབསོོདེ་དེབང་ཐོང་ཉིམསོ་རྟེགོསོ་འིཕལེ། །

བྱང་ཆུབ་སོམེསོ་གཉིིསོ་རྩལོ་མེདེ་སྐྱེསེོ། །

འིདེ་ིནསོ་བྱང་ཆུབ་སྙིངི་པོའོི་ིབརི། །

གནསོ་སྐོབསོ་མཐོརི་ཐུག་འིཇིགིསོ་ལསོ་སྐྱེབོསོ། །

མི་དེགེའིི་རྟེོག་པོ་མི་འིབྱུང་ཞེིང་། །

བསོམ་དེནོ་ཆེོསོ་བཞེནི་འིགྲུབ་པོརི་མཛོོདེ། །

བུ་གཅགི་པོ་ོལ་མ་བཞེནི་དུ། །

Bad dreams, signs, and portents,

Improve our well-being, merit, power, influence, 
meditative experience, and realization!

May the two forms of the mind of awakening arise 
effortlessly!

From now until I reach awakening,

And the suffering of the wheel of life’s miserable 
existences.

May non-virtuous thoughts not arise!

May I accomplish my wishes in harmony with 
the teachings!

May you never leave me and watch over me 
with your compassionate gaze,

khor wa ngen song duk ngel sok

tse sö wang tang nyam tok pel

jang chup sem nyi tsöl me kye

di ne jang chup nying pö bar

ne kap tar tuk jik le kyop

mi ge tok pa mi jung zhing

sam dön chö zhin drup par dzö

bu chik po la ma zhin du



འིབྲིལ་མདེེ་ཐུགསོ་རྗེའེི་ིསྤྱོན་གྱིིསོ་གཟགིསོ། །

ཅེསོ་འིདེོདེ་པོའིི་དེོན་ལ་གསོོལ་བ་ཁྱེདེ་པོརི་དུ་བཏེབ་ཅིང་ཐུགསོ་དེམ་བསྐུལ་བསོ། 

མདུན་བསྐྱེདེེ་འིདོེ་ཞུ་རིང་ལ་ཐོམི༔ 

རིང་ཉིིདེ་འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མའི་ིསྐུ། །

ཉིདིེ་དེང་དེབྱརེི་མེདེ་མཛོདེ་དུ་གསོོལ། །

དེབྱེརི་མེདེ་ཉིདིེ་དུ་བྱནི་བརླབསོ་པོསོ༔ 

སྣང་ལ་རིང་བཞེནི་མེདེ་པོརི་གྱུརི། །

Mantra, Dissolution and Closing Prayers

As a mother toward her only child.

After having made that special request for one’s wishes, invoke Tara’s mind:

The front visualization melts into light 

Indivisible with her. 

May we be indivisibly united.

Is absorbed into me, and I am blessed in becoming 

My body becomes Exalted Tara—appearance 
without intrinsic nature.

drel me tuk je chen gyi zik

dün kye ö zhu rang la tim

rang nyi pak ma dröl me ku

nyi dang yer me dze du söl

yer me nyi du jin lap pe

nang la rang zhin me par gyur



ཨོ་ཾཏཱ་རི་ེཏུཏྟཱ་རི་ེཏུ་རི་ེསྭཱ་ཧཱ།

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 

ཏཱཾ



ༀ་བཛྲ་སོཏྟྭ་ྭསོམཡ་མ་ནུ་པཱལཡ།  བཛྲ་སོཏྟྭཏྭྭེནེ་ོཔོཏེཥིྛ།  དྀྲཌྷོམོ་ེབྷཝ།  སུཏེོཥྱོོམ་ེབྷཝ།  སུཔོོཥྱོོམ་ེབྷཝ།    ཨོནུརིཀྟོ་ོམ་ེ

བྷཝ།  སོརྦསོདིྡྷིམིྨེ་ེཔྲཡཙྪ།  སོརྦ་ཀོརྨསུ་ཙ་མ་ེཙིཏྟྭ་ཾཤྲེེཡཿ ཀུརུཧཱུྂ།ཾ  ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧཿོ བྷགབནས྄ོརྦ་ཏེཐཱགཏེ་བཛྲ་མཱ་མ་ེམུཉྩ།  

བཛྲཱི་ིབྷཝ།  མཧཱ་སོམཡ་སོཏྟྭ་ྭཨཱཿ

ཨོ་ཾཏཱ་རི་ེཏུཏྟཱ་རི་ེཏུ་རི་ེསྭཱ་ཧཱ། ཅེསོ་རིང་ཉིིདེ་འིཕགསོ་མའིི་གསོལ་སྣང་དེང་ང་རྒྱལ་ལ་སོེམསོ་བཟུང་སྟེེ་ཡི་གེ་བཅུ་
པོའིི་བཟླསོ་པོ་ཅི་འིགྲུབ་མཐོརི། ཡིག་བརྒྱ་དེང་། 

While reciting the ten-syllable mantra as much as possible, focus your mind 
on the clear appearance of yourself as the exalted Tara and on vajra pride. 
Once finished, recite the hundred-syllable mantra.

oṃ vajra sattva samaya    manu pālaya    vajra sattva tve nopa tiṣhṭha    dṛiḍho me bhava   
suto ṣhyo me bhava    supo ṣhyo me bhava    anu rakto me bhava    sarva siddhim me pra yaccha   
sarva karma su came    cittaṃ śhreyah kuru hūṃ    ha ha ha ha hoḥ    bhagavān sarva tathāgata   
vajra māme muñca    vajrī bhava    mahā samaya sattva āḥ

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 



མ་རྙེདེེ་ཡངོསོ་སུ་མ་ཚིང་དེང་། །

འིདེརིི་ན་ིབགྱི་ིབ་གང་ནངོསོ་པོ། །

ཅེསོ་བརྗེོདེ་ལ་ནོངསོ་པོ་བཤེགསོ། ཨོོཾ། ཁྱེེདེ་ཀྱིིསོ་སོེམསོ་ཅན་སོོགསོ་དེང་། བཛྲ་མུཿ བརྗེོདེ་ལ་མགྲོོན་ཐོབསོ་ཀྱིི་ལྷ་རྣམསོ་གཤེེགསོ། 

ལྷ་དེང་རིང་སོམེསོ་དེབྱེརི་མེདེ་པོ༔ 

གང་ཡང་ནུསོ་པོ་མ་མཆེིསོ་པོའི།ི །

དེ་ེཀུན་ཁྱེོདེ་ཀྱིསིོ་བཟདོེ་མཛོདེ་རིགིསོ། །

ཆེསོོ་དེབྱངིསོ་གཉུག་མའི་ིངང་དུ་གཞེག༔ 

ཅེསོ་གནསོ་ལུགསོ་ལྟ་བ་བསྐྱེང།

For what I could not find and is thus incomplete;

I regret having done during this practice,

Thus, confess faults. Reciting, “Om kye kyi sem chen...vajra muh,” the deities invited as guests depart. 

The deity and my own mind indivisible

For what I was unable to do; and for whatever 

I ask that you be patient.

Rest within the natural state of the sphere of 
enlightenment.

Thus, sustain the view of the natural state. 

ma nye yong su ma tsang dang

dir ni gyi wa gang nong pa

lha dang rang sem yer me pa

gang yang nü pa ma chi pe

de kün khyö kyi zö dze rik

chö ying nyuk me ngang du zhak



དེག་ེབ་འིདེ་ིཡིསོ་མྱུརི་དུ་བདེག །

འིགྲོ་ོབ་གཅགི་ཀྱིང་མ་ལུསོ་པོ། །

སོགོསོ་ཀྱིིསོ་བསྔ་ོསནོ་བྱ།

འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་འིགྲུབ་གྱུརི་ནསོ། །

དེ་ེཡ་ིསོ་ལ་འིགདོེ་པོརི་ཤེགོ །

Dedication Prayer

By this virtue, 

And establish all beings 

With this and others, recite dedications and aspirations. 

May I quickly accomplish Exalted Tara

Without exception in that state.

ge wa di yi nyur du dak

dro wa chik kyang ma lü pa

pak ma dröl ma drup gyur ne

de yi sa la gö par shok



ཡདིེ་བཞེནི་ནོརི་དེང་བུམ་པོ་བཟང་པོ་ོལྟརི། །

རྗེ་ེབཙུན་སྒྲོལོ་མ་རྒྱལ་བ་སྲསོ་བཅསོ་ཀྱིིསོ། །

ཅསེོ་སོགོསོ་ཤེསིོ་པོ་བརྗེོདེ་ལ་མ་ེཏེགོ་འིཐོོརི་རི།ོ །

བསོམ་པོའི་ིདེནོ་ཀུན་ཐོགོསོ་མེདེ་སྩལོ་མཛོདེ་པོ། །

མ་ིའིབྲིལ་ཐུགསོ་རྗེེསོ་སྐྱེོང་བའི་ིབཀྲ་ཤེསིོ་ཤེགོ །

Like a wish-fulfilling jewel or the excellent vase,

With unfailing compassion, may Noble Tara, 
the Victorious Ones and their spiritual heirs

Recite these auspicious wishes and scatter flowers.

You bestow success without hindrance.

Bestow the auspicious circumstance of 
protection.

Prayer of Auspiciousness

yi zhin nor dang bum pa zang po tar

je tsün dröl ma gyel wa se che kyi

sam pe dön kün tok me tsöl dze pa

mi drel tuk je kyong we tra shi shok



ན་མ་ོགུ་རུཿ  སྤྲོལེ་ལ་ོསྤྲོལེ་ཟླ་རི་བའི་ིཚིསེོ་བཅུ་ལཿ  བསོམ་ཡསོ་བརི་ཁོང་གཡུ་ཞེལ་ཅན་དུ་རྡ་ོརྗེ་ེདེབྱངིསོ་ཀྱི་ིདེཀྱིལི་འིཁོརོི་ཞེལ་ཕྱིེསོ་ཚིཿེ ཨོ་ོརྒྱན་གྱིིསོ་

སནོ་ལམ་གྱི་ིགསུངསོ་པོསོ་རྗེ་ེའིབངསོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ཀྱིིསོ་ཐུགསོ་དེམ་ནརི་མརི་མཛོདེཿ  ཕྱི་ིརིབསོ་རྣམསོ་ཀྱིིསོ་འིདེ་ིལ་ཐུགསོ་དེམ་རྩ་ེགཅགི་ཏུ་མཛོོདེཿ

ཕྱིགོསོ་བཅུ་དུསོ་བཞེ་ིརྒྱལ་བ་སྲསོ་དེང་བཅསོཿ

མ་ལུསོ་ཞེིང་ག་ིརྡུལ་སྙིདེེ་གཤེེགསོ་སུ་གསོོལཿ         

བློ་མ་ཡ་ིདེམ་མཁོའི་འིགྲོ་ོཆེསོོ་སྐྱེངོ་ཚིགོསོཿ         

མདུན་གྱི་ིནམ་མཁོརི་པོདེ་ཟླའི་ིགདེན་ལ་བཞུགསོཿ      

Namo guru. On the tenth day of the monkey month in the monkey year, Orgyenpa spoke this prayer when opening The Mandala of the 
Vajra Expanse within the Turquoise Chamber in the middle story of Samye, and the principal disciples—the king and his subjects—made 
it their regular practice. Future generations should single-mindedly do likewise. 

Buddhas and bodhisattvas of the ten directions and 
four times, 

As numerous as atoms in the universe, I 
request you to come.

Assemblies of gurus, yidams, dakinis, and 
dharma protectors 

Please be seated on lotus and moon seats in 
the sky before me. 

Padmasambhava’s Prayer for the Flourishing of the Doctrine

chok chu dü zhi gyel wa se dang che

ma lü zhing gi dül nye shek su sol

  

la ma yi dam khan dro chö kyong tsok

dün gyi nam khar pe de den la zhuk



ལུསོ་ངག་ཡདིེ་གསུམ་གུསོ་པོསོ་ཕྱིག་འིཚིལ་ལཿོ      

རྟེནེ་མཆེགོ་བདེ་ེགཤེགེསོ་རྣམསོ་ཀྱི་ིསྤྱོན་སྔ་རུཿ       

དེ་ལྟའི་ིམ་ིདེག་ེའིགྱིདོེ་པོསོ་རིབ་ཏུ་བཤེགསོཿ

བསོོདེ་ནམསོ་དེག་ེཚིགོསོ་ཀུན་ལ་ཡ་ིརིང་ངཿོ      

ཕྱི་ིནང་གསོང་བ་དེ་ེབཞེནི་ཉིིདེ་ཀྱིསིོ་མཆེོདེཿ      

སྔནོ་གྱི་ིསྡོགི་པོའི་ིཚིོགསོ་ལ་བདེག་གནོང་ཞེིངཿ        

ཕྱིནི་ཆེདེ་དེ་ེལསོ་བཟླགོ་ཕྱིིརི་བདེག་གིསོ་བསྡོམོཿ      

རྒྱལ་བའི་ིཚིགོསོ་རྣམསོ་མྱ་ངན་མ་ིའིདེའི་བརིཿ      

I respectfully pay homage with body, speech, 
and mind. 

In the presence of the exalted witnesses, the sugatas, 

Regretting all present non-virtues, I openly 
confess them 

I rejoice in all accumulations of merit and virtue. 

I present the outer, inner, secret and suchness 
offerings. 

I feel remorse for all misdeeds done in the past. 

And vow to turn away from such actions 
henceforth. 

Assemblies of victors, not passing into nirvana,

lü ngak yi sum gü pe chak tse lo

ten chok de shek nam kyi chen nga ru                          

da te mi ge gyö pe rap tu shag  

sö nam ge tsok kün la yi rang ngo

chi nang sang wa de zhin nyi kyi chö                         

ngön gyi dik pe tsok la dak nong zhing                           

chin che de le dok chir dak gi dom

gyel we tsok nam nya ngen mi da war 



སྡོ་ེསྣདོེ་གསུམ་དེང་བློ་མེདེ་ཆེསོོ་འིཁོརོི་བསྐོརོིཿ       

འིགྲོ་ོརྣམསོ་བློ་མདེེ་ཐོརི་པོའི་ིསོརི་ཕྱིནི་ཤེགོཿ       

བདེག་གིསོ་བརྩམསོ་པོའི་ིསནོ་ལམ་རིབ་བཟང་འིདེཿི        

འིཕགསོ་པོ་འིཇིམ་དེཔོལ་དེབྱངསོ་ཀྱིིསོ་མཁྱེནེ་པོ་ལྟརིཿ      

དེག་ེཚིགོསོ་མ་ལུསོ་འིགྲོ་ོབའི་ིརྒྱུདེ་ལ་བསྔཿོ       

སོངསོ་རྒྱསོ་སྲསོ་བཅསོ་བདེག་ལ་དེགངོསོ་སུ་གསོོལཿ       

རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དེང་དེ་ེསྲསོ་དེངཿ        

དེ་ེདེག་ཀུན་གྱི་ིརྗེེསོ་སུ་བདེག་སློབོ་ཤེགོཿ      

Turn the wheels of the tripitika and the 
unsurpassable Dharma. 

May all realize the state of unsurpassable liberation. 

By formulating these wholly noble aspirations,

Of the victor Samantabhadra, his progeny, 

I dedicate all accumulations of virtue to beings.

Buddhas and bodhisattvas, turn your minds to me.

I train in emulating the wisdom 

And the noble Manjushri. 

de nö sum dang la me chö kho kor

dro nam la me tar pe sar chin shok                              

dak gi tsam pe mön lam rap zang di                                              

pak pa jam pel yang kyi khyen pa tar 

 ge tsok ma lü dro be gyü la ngo

sang gye se che dak la gong su sol

gyel wa kün tu zang dang de se dang

de dak kün gyi je su dak lop shok                         



བསྟེན་པོའི་ིདེཔོལ་འིགྱུརི་བློ་མེདེ་རིནི་ཆེནེ་རྣམསོཿ      

ཉི་ིཟླ་བཞེནི་དུ་ཀུན་ལ་གསོལ་བརི་ཤེགོཿ        

བསྟེན་པོའི་ིགཞེ་ིམ་དེག་ེའིདུན་རིནི་པོ་ོཆེཿེ      

བསྟེན་པོའི་ིསྙིིང་པོ་ོགསོང་སྔགསོ་སྒྲུབ་པོའི་ིསྡོཿེ      

ནམ་མཁོའི་བཞེནི་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱེབ་པོརི་ཤེགོཿ        

རི་ིབ་ོབཞེནི་དུ་རྟེག་ཏུ་བརྟེན་པོརི་ཤེགོཿ      

ཐུགསོ་མཐུན་ཁྲོམིསོ་གཙང་བསློབ་གསུམ་གྱིིསོ་ཕྱུག་ཤེགོཿ

དེམ་ཚིགི་ལྡན་ཞེངི་བསྐྱེེདེ་རྫགོསོ་མཐོརི་ཕྱིནི་ཤེགོཿ

May the precious gurus, the splendor of the teachings,

May they illuminate impartially, like the sun and 
moon. 

May the precious sangha, the foundation of 
the teachings, 

May practitioners of the secret mantra, the heart-
essence of the teachings, 

Abide far and wide, like the expanse of space. 

May they forever endure, like the mighty 
mountains. 

Be harmonious, pure in ethics, and rich in the 
three trainings. 

Maintain their samaya and consummate all 
aspects of creation and completion. 

ten pe pel gyur la me rin chen nam                                     

nyi da zhin du kün la sel warshok

ten pe zhi ma gen dün rin po che                            

ten pe nying po sang ngak drup pe de

nam kha zhin du kün la khyap par shok

ri wo zhin du tak tu ten par shok

tuk tün trim tsang lap sum gyi chuk shok                                   

dam tsik den zhing kye dzok tar chin shok



བསྟེན་པོའི་ིསྦྱནི་བདེག་ཆེོསོ་སྐྱེངོ་རྒྱལ་པོ་ོཡངཿ      

བསྟེན་པོའི་ིཞེབསོ་འིདེགེསོ་རྒྱལ་རིགིསོ་བློནོ་པོ་ོཡངཿ

བསྟེན་པོའི་ིགསོོསོ་བྱེདེ་ཁྱེིམ་བདེག་འིབྱོརི་ལྡན་རྣམསོཿ

བསྟེན་ལ་དེདེ་པོའི་ིཡངསོ་པོའི་ིརྒྱལ་ཁོམསོ་ཀུནཿ  

ཆེབ་སྲདིེ་རྒྱསོ་ཤེངི་བསྟེན་ལ་སན་པོརི་ཤེགོཿ      

བློ་ོགྲོསོོ་རིབ་འིཕལེ་རྩལ་དེང་ལྡན་པོརི་ཤེགོཿ      

ལངོསོ་སྤྱོདོེ་ལྡན་ཞེངི་ཉིརེི་འིཚི་ེམེདེ་པོརི་ཤེགོཿ      

བདེ་ེསྐྱེིདེ་ལྡན་ཞེངི་བརི་ཆེདེ་ཞེ་ིབརི་ཤེགོཿ      

May rulers who sustain the Dharma, the 
patrons of the teachings, 

May nobles and ministers, the servants of the 
teachings, 

May the lay people of means, the benefactors 
of the teachings, 

May all the vast lands where faith in the 
teaching pervades 

Enjoy an ever extending reign and benefit the 
doctrine. 

Grow keener in intellect and dynamic abilities. 

Enjoy abundant prosperity and be spared all 
harm. 

Have happiness, well-being, and be free of all 
obstacles. 

ten pe jin dak chö kyong gyel po yang

ten pe zhap dek gyel rik lön po yang                                            

ten pe sö je khyim dak jor den nam                                               

ten la de pe yang pe gyel kham kun

chap si gye shing ten la men par shok                          

lo drö rap pel tsel dang den par shok

long chö den zhing nyer tse me par shok

de kyi den zhing bar che zhi war shok



ལམ་ལ་གནསོ་པོའི་ིརྣལ་འིབྱརོི་བདེག་ཉིིདེ་ཀྱིངཿ      

བདེག་ལ་བཟང་ངན་ལསོ་ཀྱིིསོ་འིབྲིལེ་གྱུརི་གངཿ     

འིགྲོ་ོརྣམསོ་བློ་མདེེ་ཐོགེ་པོའི་ིསྒོརོི་ཞུགསོ་ནསོཿ

དེ་ེལྟརི་གྱི་ིསནོ་ལམ་དུསོ་དྲུག་ཏུ་བརྩནོ་པོརི་བྱཿ          སོ་མ་ཡ༔རྒྱ༔          

དེམ་ཚིགི་མ་ིཉིམསོ་བསོམ་པོ་འིགྲུབ་པོརི་ཤེགོཿ      

གནསོ་སྐོབསོ་མཐོརི་ཐུག་རྒྱལ་བསོ་རྗེེསོ་འིཛོནི་ཤེགོཿ     

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲདིེ་ཆེནེ་པོ་ོཐོབོ་པོརི་ཤེགོཿ       

ལྷ་སྲསོ་མུ་རུབ་རྣམ་འིཕྲུལ་གཏེེརི་ཆེནེ་མཆེགོ་གྱུརི་བདེ་ེཆེནེ་གླིངི་

May I and all yogis treading the path, never impair 

May all connected to me through wholesome or 
harmful actions 

May all beings enter the fold of the 
unsurpassable vehicle 

Strive to recite this aspiration in the six periods of the day. Samaya gya. 

Our samaya and may our intentions be 
fulfilled. 

Be temporarily and ultimately cared for by the 
victors. 

And attain the sublime kingdom of 
Samantabhadra. 

An emanation of Prince Murub, the great terton Chokgyur 
Dechen Lingpa, extracted this treasure amidst a gathering 

lam la ne pe nel jor dak nyi kyang                                         

 dak la zang ngen le kyi drel gyur gang

dro nam la me tek pe gor zhuk ne                              

dam tsik mi nyam sam pa drup par shok                                                                                           

ne kap tar tuk gyel we je dzin shok

kün zang gyel si chen po top par shok



པོསོ་གནསོ་མཆེགོ་སོངེ་ཆེནེ་གནམ་བྲིག་ག་ིགཡསོ་ཟུརི་བྲིག་རི་ིརིནི་ཆེནེ་བརྩགིསོ་པོའི་ིགངོ་མ་ོའིགོ་མ་ནསོ་ཁྲོམོ་གཏེེརི་དུ་སྤྱོན་དྲངསོ་པོའི་ིབཻ་རིའོི་ིསྐུ་

ཆེསོོ་དེརི་ཤེགོ་ངསོོ་མཚི་ོརྒྱལ་ཕྱིག་བྲིིསོ་བོདེ་ཡགི་བཤུརི་མ་ལསོ། དེ་ེའིཕྲིལ་ཉིིདེ་དུ་པོདྨ་གརི་དེབང་བློ་ོགྲོསོོ་མཐོའི་ཡསོ་ཀྱིིསོ་དེག་པོརི་བཤུསོ་པོ་དེག་ེ

ལགེསོ་འིཕལེ།།

of people at Precious Rock Face Mountain which lies to the right of Mighty Lion Sky Cliff. The prayer had been penned in the Tibetan 
Shurma script by Tsogyal on a fragment of the silken robes of Vairocana. It was immediately copied faithfully by Padma Garwang Lodro 
Thaye. May virtue increase!

Translated by Eric Trinle Thaye. August 2016.


