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༄༅། །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 Uddiyana

Endowed with the most marvelous siddhi,

Surrounded by a host of many dakinis,

In the center of a lotus stem

Renowned as Lotus Born, 

I practice following your example. 

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 grant your blessings. 
jin gyi lab chir shek su sol guru padma siddhi huṃ
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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
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༄༅། །དེགངོསོ་གཏེེརི་སྒྲོལོ་མའི་ིཟབ་ཏེགི་ལསོ་ཕྱི་ིསྒྲུབ་

རྒྱསོ་བསྡུསོ་རིགི་གཏེདེ་དེང་བཅསོ་པོའི་ི

ཆེ་ོག་ཚིགོསོ་གཉིིསོ་སྙིངི་པོ་ོ

ཞེསེོ་བྱ་བ་བཞུགསོ་སོ།ོ །

The Essence of the Two 
Accumulations 

The Mandala Ritual from the 
Profound Essence Tara, 

a Mind Treasure

by Jamgon Kongtrul Lodro Thaye



The Essence of the Two Accumulations 

The Mandala Ritual from the Profound Essence Tara, a Mind Treasure

Namo guru ārya tārayai

More wondrous in resolve and activity

Than the guides and their offspring of the three times

Is Tara, the Mother. Bowing to her, I’ll teach

Her practice according to kriya and charya.
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༄༅། །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། །



This Profound Essence ritual contains the quintessence of the most profound practice, so it need not be complicated. However, there are 
two versions, a longer and a shorter: one slightly more elaborate and one for daily practice. 

For the first, set out an image of Venerable Tara—either a painting or a sculpture—and other representations of the Jewels. On a clean 
shelf in front of them, arrange the two waters, the enjoyments, a round white torma, cleansing water, an offering mandala, and grains for 
scattering. If you are able, bathe, and practice clean behavior. If you are unable, do the practice in the morning, for example, before you 
become tainted by meat and alcohol. 

Motivated by a wish for emancipation from samsara and by bodhichitta, go for refuge and rouse bodhichitta:
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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།ི 



Invitation, Refuge and Bodhichitta

Repeat three times. 

• •

• •

Imagine: Venerable Tara appears clearly in the sky before me. 

Namo I and all beings go for refuge

We rouse aspirational bodhichitta

To Tara, the essence of all jewels. 

And engage in this profound path. 
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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

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

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

བྱང་ཆུབ་སྨོནོ་པོའི་ིསོམེསོ་བསྐྱེེདེ་ནསོ། །

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

ཟབ་མའོི་ིལམ་ལ་འིཇུག་པོརི་བགྱི།ི ། 

ལན་གསུམ།



The Seven Branch Prayer to Tara

To venerable Noble Tara

In the three times and ten directions,

And all victors and their heirs

I pay homage with utter faith.

Gathering the accumulations:
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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

རྗེ་ེབཙུན་འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་དེང་། །

རྒྱལ་བ་སྲསོ་བཅསོ་ཐོམསོ་ཅདེ་ལ། །

ཕྱིགོསོ་བཅུ་དུསོ་གསུམ་བཞུགསོ་པོ་ཡ།ི །

ཀུན་ནསོ་དེང་བསོ་ཕྱིག་བགྱིིའི།ོ །

ཚིགོསོ་གསོག་པོ་ན།ི 



I offer flowers, incense, lamps,

Both real and mentally created. 

I confess the ten nonvirtues, 

I’ve done from beginningless time till now

Scents, food, music, and so forth—

Noble assembly, please accept them.

Five heinous acts, and all misdeeds

When under the afflictions’ sway.
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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

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 rejoice in the merit of all virtues

By shravakas, pratyekabuddhas,

Please turn the wheel of dharma of

According to the specific aims

Accumulated in the three times

Bodhisattvas, and other beings.

The Great, Foundation, and common vehicles

And intellects of sentient beings.
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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

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། ། 



Until samsara has been emptied,

But look with compassion on all beings,

May all the merit I’ve amassed

And before long, may I become

Please do not pass into nirvana,

Who sink in the ocean of suffering.

Become the cause of enlightenment,

A glorious guide for wandering beings.
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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

འིཁོརོི་བ་ཇི་ིསྲིདེ་མ་སྟེངོསོ་བརི། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚི་ོབྱངི་བ་ཡ།ི །

བདེག་གིསོ་བསོོདེ་ནམསོ་ཅ་ིབསོགསོ་པོ། །

རིངི་པོོརི་མ་ིཐོགོསོ་འིགྲོ་ོབ་ཡ།ི །

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 །



• •

• •

In this realm of Padmavyuha,

 

Thus cleanse and purify. 

Boundless in form and ornament,

Blessing the Offerings

Are inconceivable offerings, Both divine and born of samadhi.
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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

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

ཨོ་ཾ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་། 

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

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

ཨོ་ཾབཛྲ་ཨོརྒྷཾ་ཾཧཱུྂ།ྃ        ཨོ་ཾབཛྲ་པཱདྱཾ་ཾཧཱུྂ ྃ          ཨོ་ཾབཛྲ་པུཥྤེ་ེཧཱུྂ།ྃ          ཨོ་ཾབཛྲ་དྷཱུ་པོ་ེཧཱུྂ།ྃ  

ཨོ་ཾབཛྲ་་ལ་ོཀོ་ེཧཱུྂ།ྃ        ཨོ་ཾབཛྲ་གནྡྷེ་ེཧཱུྂ།ྃ          ཨོ་ཾབཛྲ་ནཻཝིདྱཾ་ཧཱུྂ།ྃ           ཨོ་ཾབཛྲ་ཤེབྡ་ཧཱུྂ།ྃ

ཨོ་ཾབཛྲ་སྥ་རི་ཎ་ཁོ།ཾ   



Invitation and Offering the Seat to the Three Jewels

• •

••

First, pay homage and make offerings to the Three Jewels in general:

In the sky before me, all the gurus, buddhas, and bodhisattvas of the ten directions and four times vajra samājaḥ

For each and every being, a protector,  

Bhagavan, you know all things just as they are; 

You vanquished the ferocious hordes of Mara. 

I pray you come here with your retinue.
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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

དེ་ེནསོ་ཐོགོ་མརི་དེཀོནོ་མཆེགོ་སྤྱོ་ིལ་ཕྱིག་མཆེོདེ་འིབུལ་བ་ན།ི 

ཕྱིགོསོ་བཅུ་དུསོ་བཞེའིི་ིབློ་མ་རྒྱལ་བ་སྲསོ་དེང་བཅསོ་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་མདུན་གྱི་ི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། །

བཅམོ་ལྡན་འིཁོོརི་བཅསོ་གནསོ་འིདེིརི་གཤེགེསོ་སུ་གསོལོ། །

པོདྨ་ཀོ་མ་ལཱི་ཡ་སྟྭཾ།ཾ 



I prostrate to all lions among humans,

In the three times in worlds of ten directions

As many as appear, excepting none,

Sincerely with my body, speech, and mind.

The Seven Branches
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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

ཡན་ལག་བདུན་པོ་ན།ི

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།ོ །



With the power of this prayer for excellent conduct, 

As many bodies as atoms in all realms

Upon one atom, numerous as atoms

I thus imagine that victorious ones

I fully prostrate to all victors with

With all the victors right before my mind.

Are buddhas in the midst of bodhisattvas.

Completely fill the entire dharma expanse.
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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

བཟང་པོ་ོསྤྱོདོེ་པོའི་ིསྨོནོ་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། །



With sounds from oceans of melodious traits

Whose oceans of praiseworthiness will never

I make an offering to these victors of

Cymbals and ointments, the best parasols,

I extol the qualities of all the victors,

Run dry, and praise all of the sugatas.

The best of flowers and the finest garlands,

The best of lamps, and incense the most fine.
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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

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།ི ། 



I make an offering to these victors of

And powders in heaps equal to Mount Meru,

I also imagine offering to all victors

I offer and bow to the victors with

The finest robes, the finest fragrances,

Arranged in the most sublime of displays.

That which is vast and unsurpassable.

The power of faith in excellent conduct.
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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

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།ི །



Under the influence of desire, aversion,

Using my body, speech, and also mind—

And I rejoice in all that is the merit

Pratyekabuddhas, learners, and nonlearners,

And ignorance, I have committed wrongs

I confess each and every one of them.

Of all the victors and the buddhas’ children,

Of all the wanderers of the ten directions.
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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

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་། །



I request all those guardians who have 

The lamps of the worlds of the ten directions—

With my palms joined, I supplicate all those

For as many aeons as atoms in the realms

Wakened to buddhahood and found detachment—

To turn the Wheel that cannot be surpassed.

Who wish to demonstrate nirvana to stay

To aid and bring well-being to all wanderers.
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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

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 dedicate to enlightenment whatever

And offering, confessing, and rejoicing,

Slight merit I have gathered from prostrating,

Requesting, and from making supplications.
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chak tsel wa dang chö ching shak pa dang

ge wa chung ze dak gi chi sak pa

je su yi rang kül zhing söl wa yi

tam che dak gi jang chup chir ngo’o

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

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

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

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



• •

• •

• •

Oṃ āḥ hūṃ  Continuously, I emanate

Wealth, and accumulations of virtue;

Untold divine and human delights—

My own and infinite beings’ bodies,

The four lands, Meru, the sun, and moon—

As Samantabhadra’s offering clouds.

Mandala Offering
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oṃ āḥ hūṃ   dak dang ta ye sem chen gyi

ling zhi ri rap nyi dar che

kün zang chö pe trin pung che   

lü dang long chö ge tsok kün

lha mi long chö sam mi khyap

gyün mi che par trül je te

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

གླིངི་བཞེ་ིརི་ིརིབ་ཉི་ིཟླརི་བཅསོ༔ 

ཀུན་བཟང་མཆེོདེ་པོའི་ིསྤྲོནི་ཕུང་ཆེ༔ེ 

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

ལྷ་མའིི་ིལངོསོ་སྤྱོོདེ་བསོམ་མ་ིཁྱེབ༔ 

རྒྱུན་མ་ིའིཆེདེ་པོརི་སྤྲུལ་བྱསོ་ཏེ༔ེ 



• •

• •

•

•

I offer them always with devotion

The gods of wealth, and dharma protectors.  

The great accumulation of merit,           

And may the light of wisdom increase.

To the precious Three Jewels and Roots,

May I perfectly complete

Thus, offer a mandala. 
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kön chok rin chen tsa wa sum

gü pe tak tu bül war gyi

ye she nang wa gye par shok

oṃ guru dewa ḍākinī sarva ratna maṇḍala pūja megha āh hūṃ 

sö nam tsok chen rap dzok ne

chö sung nor lha gya tso la

དེཀོནོ་མཆེགོ་རིནི་ཆེནེ་རྩ་བ་གསུམ༔ 

གུསོ་པོསོ་རྟེག་ཏུ་འིབུལ་བརི་བགྱིི༔ 

ཡ་ེཤེསེོ་སྣང་བ་རྒྱསོ་པོརི་ཤེགོ༔ 

ཨོ་ཾགུ་རུ་དེ་ེཝ་ཌཱ་ཀོ་ིནཱི་ིསོརྦ་རིཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛོ་མ་ེགྷ་ཧཱུྂ༔ྃ   

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

           ཞེསེོ་མཎྜལ་ཕུལ། 

ཆེསོོ་སྲུང་ནོརི་ལྷ་རྒྱ་མཚི་ོལ༔ 



• •

• •

• •

Namo Buddhas, dharma, sangha, gurus,

Gods of wealth and terma guardians—

One wisdom essence in manifold ways—

Yidams, dakinis, dharma protectors,

The unceasing nature appearing from

You guard and protect all wanderers

Request Your Wishes
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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

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༔ 



• •

••

••

••

Through wonderful, compassionate deeds.

In your compassion, please always protect 

Bless us that illness and harm be quelled,

To you, whose nature is wisdom and love,

All infinite sentient beings and me. 

That we live long and our merit increase.

I prostrate, go for heartfelt refuge, And offer my body and belongings.
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dro kün kyap dang gön gyur pa

dak dang ta ye sem chen nam

ne dang nö pa zhi wa dang

khyen tse dak nyi khye nam la

tak tu tuk je kyap dze söl

tse dang sö nam pel wa dang

chak tsel nying ne kyap su chi lü dang long chö chö par bül

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

བདེག་དེང་མཐོའི་ཡསོ་སོམེསོ་ཅན་རྣམསོ༔ 

ནདེ་དེང་གནདོེ་པོ་ཞེ་ིབ་དེང༔ 

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

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

ཚི་ེདེང་བསོོདེ་ནམསོ་འིཕལེ་བ་དེང༔ 

ཕྱིག་འིཚིལ་སྙིིང་ནསོ་སྐྱེབསོ་སུ་མཆེི༔ ལུསོ་དེང་ལོངསོ་སྤྱོོདེ་མཆེོདེ་པོརི་འིབུལ༔ 



••
Please bless us so that all our aims

Thus, request your wishes. 

Next, make offerings specifically to the venerable Tara, and recite the tantra of praises:

Be fulfilled according to dharma. 

25

sam pe dön nam ma lü kün chö zhin drup par jin gyi lop

བསོམ་པོའི་ིདེནོ་རྣམསོ་མ་ལུསོ་ཀུན༔ 

ཞེསེོ་འིདེདོེ་དེནོ་གསོལོ།                     

དེ་ེནསོ་བྱ་ེབྲིག་རྗེ་ེབཙུན་མ་ལ་མཆེོདེ་པོ་ལན་གསུམ་འིབུལ་ཞེིང་བསྟེོདེ་པོའི་ིརྒྱུདེ་འིདེནོ་པོ་ན།ི 

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



Self and Front Visualizations

••

••

••

•

Complete the moment I think of her,

On a moon in my heart is a green tāṃ

Inviting to the sky before me

I appear as Venerable Tara

That shines innumerable rays of light,

Tara’s twenty-one emanations

And the Jewels in vast and billowing clouds.

26

rang nyi ke chik dren dzok su

tuk kar da teng tam jang gu

pak ma nam trül nyer chik dang

je tsün pak me kur sel we

de le ö zer pak ye trö

kön chok gya tsö trin tro wa

dün gyi nam khar chen drang gyur

རིང་ཉིིདེ་སྐོདེ་ཅིག་དྲན་རྫོགསོ་སུ༔ 

ཐུགསོ་ཀོརི་ཟླ་སྟེངེ་ཏཱ་ཾལྗང་གུ༔ 

འིཕགསོ་མ་རྣམ་འིཕྲུལ་ཉིེརི་གཅགི་དེང༔ 

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

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

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

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



Invitation

••

••

Tāṃ The expanse of luminous, unborn dharmakaya

A net of illusions for those to be tamed.

Appears as Tara’s unceasing wisdom body,

Please come here,  ārya tāre jaḥ

27

tāṃ kye me ö sel chö kü ying

gang dül gyu trül dra war shar

gak me pak me ye she kur

tsur shek ārya tā re jah

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

གང་འིདུལ་སྒྱུ་འིཕྲུལ་དྲྭ་བརི་ཤེརི༔ 

འིགག་མེདེ་འིཕགསོ་མའིི་ཡེ་ཤེེསོ་སྐུརི༔ 

ཚུརི་གཤེགེསོ་ཨཱ�་ཏཱ་རི་ེཛོ༔ 



••

••
In your compassion for me and beings,

Through your miraculous powers as long

I pray, Bhagavati, that you remain

As I make offerings to you.

28

dak dang dro la tuk tse chir

ji si chö pa dak gyi pa

padma kamalāya stvaṃ

nyi kyi dzu trül tu yi ni

de si chom den zhuk su söl

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

ཇིི་སྲིདེ་མཆེོདེ་པོ་བདེག་བགྱིིདེ་པོ། །

པོདྨ་ཀོ་མ་ལཱི་ཡ་སྟྭཾཾ། 

ཉིིདེ་ཀྱིི་རྫུ་འིཕྲུལ་མཐུ་ཡིསོ་ནི། །

དེེ་སྲིདེ་བཅོམ་ལྡན་བཞུགསོ་སུ་གསོོལ། །

Offering the Lotus Seat



••

••

Oṃ I fill the dharmadhatu full  

In clouds just like Samantabhadra’s  

With real and imagined offerings 

To offer Tara and retinue.  

29

oṃ ngö jor yi le jung wa yi

chö ying gye par kang je te

kün tu zang pö chö trin gyi

pak ma dröl ma khor che chö

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

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

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

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

Presenting Offerings



That was the invitation and general offerings. 

30

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

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨཱ་ལ་ོཀོ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཾ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༔ 

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



••

••

Oṃ āḥ hūṃ I offer you compassionate ones 

My body, belongings, and all virtue— 

The three realms’ worlds and beings and wealth, 

Please accept them and grant your blessings. 

Offer the particular mandala and then recite the tantra, the 
King of Praises, two times: 
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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་ཾཧཱུྂ༔ྃ ཁོམསོ་གསུམ་སྣོདེ་བཅུདེ་དེཔོལ་འིབྱོརི་དེང༔ 

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

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

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

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

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

ཉིརེི་གཅགི་ན།ི ཚིརི་གཉིིསོ་བརྗེོདེ།

Mandala Offering



Homage to the venerable Noble Tara.

Homage! Tāre, swift, heroic,

Ture, you bestow all welfare.

Tuttāre, you banish danger.

Svāhā, I bow down before you.
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oṃ 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

tut ta re yi jik pa sel ma

sva ha yi ge khyö la dü do

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།ོ །

The Twenty-One Homages



Homage! Tara, swift, heroic,

Born •from the• open lotus blossom

Homage! You, whose face combines a

Blaze with beams of light as brilliant

You with flashing lightning eyes were

Face of the Three Worlds’ Protector. 

Hundred autumn moons at fullest,

As a thousand constellations. 
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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་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! Golden one whose hand is

Your domain is giving, effort,

Homage! Boundlessly triumphant, 

Are revered by bodhisattvas

Graced with a blue lotus flower,

Discipline, peace, patience, dhyana. 

You, tathagata’s ushnisha,

Who’ve attained all paramitas. 
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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་གསོེརི་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! With tuttāra hūṃ, you

Trampling on the seven world realms,

Homage! Indra, Agni, Brahma, 

You are praised by hosts of spirits,   

Fill Desire and Form and Formless. 

•Able to• summon every being. 

Vayu, and all lords revere you.

Gandharvas, •vetalas, and• yakshas.

35

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་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་ཚིོགསོ་དེབང་ཕྱུག་མཆེོདེ་མ། །

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



Homage! With a traṭ and phaṭ you 

Right bent, left straight, your feet trample; 

Homage! Terrifying ture,

Lotus-faced and fiercely scowling,

Crush opponents’ cursed devices. 

Flames burn, blaze, and roil intensely. 

Vanquisher of mighty maras,

You slay every adversary.
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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་ཏྲཊ་ཅསེོ་བྱ་དེང་ཕཊ་ཀྱིིསོ། །

གཡསོ་བསྐུམ་གཡནོ་བརྐྱང་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེ།ེ །

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་འིཁྲུག་པོ་ཤེནི་ཏུ་འིབརི་མ། །

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

དེགྲོ་བ་ོཐོམསོ་ཅདེ་མ་ལུསོ་གསོོདེ་མ། །



Homage! At your heart, your fingers  

Ornamented by a wheel, your 

Homage! Your crown of delight and

With your laugh, deep laugh tuttāra,

Grace you with the Three Jewels’ mudra. 

Dazzling light fills all directions.

Splendor shines forth streaming light rays.

You subdue the worlds and maras.
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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་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! You are •able to• summon

Your scowl trembles and the sound hūṃ

Homage! Crescent moon tiara,

From your tresses, Amitabha

All the hosts of earth protectors.

Liberates •from all• deprivation. 

All your jewelry blazes brightly.

Constantly shines brilliant light rays.
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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་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་པོ་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! Standing in a blazing

Right straight, left bent, wreathed in joy, you

Homage! With your palms and soles, you

Scowling, with the letter hūṃ you 

Ring of aeon-ending fire,

Vanquish hosts of adversaries. 

Strike and stomp on the earth’s surface.

Crush those on the seven levels. 
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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་བསྐོལ་པོ་ཐོ་མའི་ིམ་ེལྟརི། །

གཡསོ་བརྐྱང་གཡནོ་བསྐུམ་ཀུན་ནསོ་བསྐོོརི་དེགའི། །

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

ཁྲོ་ོགཉིེརི་ཅན་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! Blissful, virtuous, peaceful,

With the svāhā joined to oṃ, you

Homage! Wreathed in joy, you crush the

The arrangement of ten letters

Your domain is peace-nirvana.

Overpower great wrongdoing. 

Bodies of all adversaries.

And awareness hūṃ shine brightly.
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chak tsel de ma ge ma zhi ma

sva 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 dröl ma nyi ma

ཕྱིག་འིཚིལ་བདེ་ེམ་དེག་ེམ་ཞེ་ིམ། །

སྭཱ་ཧཱ་ཨོ་ཾ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! Ture, your feet stamping,

You make the three worlds and Meru,

Homage! Marked •by a• hare, the moon you

Saying tāra twice with phaṭ, you

With a hūṃ as your seed letter,

Vindhya, and Mandara tremble. 

Hold looks like a lake in heaven.

Thoroughly destroy all poisons. 
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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 par ni sel ma

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

རི་ིརིབ་མན་དེ་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་པོརི་ན་ིསོལེ་མ། །



Homage! Kings of hosts of devas, 

Armored in delight, your brilliance

Homage! Your two eyes—the fullest

Saying hara twice tuttāre, 

Gods, and kinnaras revere you.

Clears away bad dreams and conflict. 

Sun and moon—shine radiantly.

You dispel severe contagion. 
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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་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! The three natures placed, you

Ture most sublime, you vanquish

These are praises •of the• root mantras  

Have the power of pacifying.

Hordes of döns, •vetalas, and• yakshas.

And the twenty-one-fold homage.

Back to beginning of Praises.
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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

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 །



••

••

Oṃ I fill the dharmadhatu full  

In clouds just like Samantabhadra’s  

With real and imagined offerings 

To offer Tara and retinue.  
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om ngö jor yi le jung wa yi

chö ying gye par kang je te

kün tu zang pö chö trin gyi

pak ma dröl ma khor che chö

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

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

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

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

Presenting Offerings
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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་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨོརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨཱ་ལ་ོཀོ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཾ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༔  



••

••

Oṃ āḥ hūṃ I offer you compassionate ones 

My body, belongings, and all virtue— 

The three realms’ worlds and beings and wealth, 

Please accept them and grant your blessings. 

Having presented offerings and a mandala as above:
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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་ཾཧཱུྂ༔ྃ ཁོམསོ་གསུམ་སྣོདེ་བཅུདེ་དེཔོལ་འིབྱོརི་དེང༔ 

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

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

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

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

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

Mandala Offering



••

••

Her right hand in the mudra of giving

Sheltering me and all to protect,

Imagining this, recite the Twenty-One Homages three times.

Changes to the mudra of refuge,

Relieving us of every peril.
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chak ye chok jin chak gya nyi

dak dang sung ja kün tsü ne jik pa kün le uk yung gyur

kyap jin chak gyar gyur pe ok

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

བདེག་དེང་བསྲུང་བྱ་ཀུན་ཚུདེ་ནསོ༔ 

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

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

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



Homage to the venerable Noble Tara.

Homage! Tāre, swift, heroic,

Ture, you bestow all welfare.

Tuttāre, you banish danger.

Svāhā, I bow down before you.
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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

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།ོ །

The Twenty-One Homages



Homage! Tara, swift, heroic,

Born •from the• open lotus blossom

Homage! You, whose face combines a

Blaze with beams of light as brilliant

You with flashing lightning eyes were

Face of the Three Worlds’ Protector. 

Hundred autumn moons at fullest,

As a thousand constellations. 
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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་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! Golden one whose hand is

Your domain is giving, effort,

Homage! Boundlessly triumphant, 

Are revered by bodhisattvas

Graced with a blue lotus flower,

Discipline, peace, patience, dhyana. 

You, tathagata’s ushnisha,

Who’ve attained all paramitas. 
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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་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! With tuttāra hūṃ, you

Trampling on the seven world realms,

Homage! Indra, Agni, Brahma, 

You are praised by hosts of spirits,   

Fill Desire and Form and Formless. 

•Able to• summon every being. 

Vayu, and all lords revere you.

Gandharvas, •vetalas, and• yakshas.
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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་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! With a traṭ and phaṭ you 

Right bent, left straight, your feet trample; 

Homage! Terrifying ture,

Lotus-faced and fiercely scowling,

Crush opponents’ cursed devices. 

Flames burn, blaze, and roil intensely. 

Vanquisher of mighty maras,

You slay every adversary.
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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་ཏྲཊ་ཅསེོ་བྱ་དེང་ཕཊ་ཀྱིིསོ། །

གཡསོ་བསྐུམསོ་གཡནོ་བརྐྱང་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེ།ེ །

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! At your heart, your fingers  

Ornamented by a wheel, your 

Homage! Your crown of delight and

With your laugh, deep laugh tuttāra,

Grace you with the Three Jewels’ mudra. 

Dazzling light fills all directions.

Splendor shines forth streaming light rays.

You subdue the worlds and maras.
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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་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! You are •able to• summon

Your scowl trembles and the sound hūṃ

Homage! Crescent moon tiara,

From your tresses, Amitabha

All the hosts of earth protectors.

Liberates •from all• deprivation. 

All your jewelry blazes brightly.

Constantly shines brilliant light rays.
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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་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! Standing in a blazing

Right straight, left bent, wreathed in joy, you

Homage! With your palms and soles, you

Scowling, with the letter hūṃ you 

Ring of aeon-ending fire,

Vanquish hosts of adversaries. 

Strike and stomp on the earth’s surface.

Crush those on the seven levels. 
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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་བསྐོལ་པོ་ཐོ་མའི་ིམ་ེལྟརི། །

གཡསོ་བརྐྱངསོ་གཡནོ་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! Blissful, virtuous, peaceful,

With the svāhā joined to oṃ, you

Homage! Wreathed in joy, you crush the

The arrangement of ten letters

Your domain is peace-nirvana.

Overpower great wrongdoing. 

Bodies of all adversaries.

And awareness hūṃ shine brightly.
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chak tsel de ma ge ma zhi ma

sva 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་བདེ་ེམ་དེག་ེམ་ཞེ་ིམ། །

སྭཱ་ཧཱ་ཨོ་ཾ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! Ture, your feet stamping,

You make the three worlds and Meru,

Homage! Marked •by a• hare, the moon you

Saying tāra twice with phaṭ, you

With a hūṃ as your seed letter,

Vindhya, and Mandara tremble. 

Hold looks like a lake in heaven.

Thoroughly destroy all poisons. 
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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་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! Kings of hosts of devas, 

Armored in delight, your brilliance

Homage! Your two eyes—the fullest

Saying hara twice tuttāre, 

Gods, and kinnaras revere you.

Clears away bad dreams and conflict. 

Sun and moon—shine radiantly.

You dispel severe contagion. 
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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་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! The three natures placed, you

Ture most sublime, you vanquish

These are praises •of the• root mantras  

Have the power of pacifying.

Hordes of döns, •vetalas, and• yakshas.

And the twenty-one-fold homage.

Back to beginning of Praises.
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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

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 །



••

••

Oṃ I fill the dharmadhatu full  

In clouds just like Samantabhadra’s  

With real and imagined offerings 

To offer Tara and retinue.  
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oṃ ngö jor yi le jung wa yi

chö ying gye par kang je te

kün tu zang pö chö trin gyi

pak ma dröl ma khor che chö

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

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

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

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

Presenting Offerings
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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་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨོརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨཱ་ལ་ོཀོ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཾ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༔  



••

••

Oṃ āḥ hūṃ I offer you compassionate ones 

My body, belongings, and all virtue— 

The three realms’ worlds and beings and wealth, 

Please accept them and grant your blessings. 

Thus, again present offerings and a mandala as before. 
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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་ཾཧཱུྂྃ༔ ཁོམསོ་གསུམ་སྣོདེ་བཅུདེ་དེཔོལ་འིབྱོརི་དེང༔ 

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

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

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

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

ཡང་མཆེདོེ་པོ་དེང་མཎྜལ་གངོ་བཞེནི་ཕུལ།

Mandala Offering



••

••

A stream of nectar flows from Tara,

Through our crowns and filling our bodies.

Imagining this, recite the Twenty-One Homages, as before, seven times.

Entering me and those to protect

We thus receive her blessings in full.  
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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 gyur

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་།

རིང་དེང་བསྲུང་བྱའི་ིསྤྱོ་ིབ་ོནསོ༔

བྱནི་རླབསོ་མ་ལུསོ་ཞུགསོ་པོརི་གྱུརི༔



Homage to the venerable Noble Tara.

Homage! Tāre, swift, heroic,

Ture, you bestow all welfare.

Tuttāre, you banish danger.

Svāhā, I bow down before you.
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oṃ 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

tut ta re yi jik pa sel ma

sva ha yi ge khyö la dü do

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།ོ །

The Twenty-One Homages



Homage! Tara, swift, heroic,

Born •from the• open lotus blossom

Homage! You, whose face combines a

Blaze with beams of light as brilliant

You with flashing lightning eyes were

Face of the Three Worlds’ Protector. 

Hundred autumn moons at fullest,

As a thousand constellations. 
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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་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! Golden one whose hand is

Your domain is giving, effort,

Homage! Boundlessly triumphant, 

Are revered by bodhisattvas

Graced with a blue lotus flower,

Discipline, peace, patience, dhyana. 

You, tathagata’s ushnisha,

Who’ve attained all paramitas. 
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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་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! With tuttāra hūṃ, you

Trampling on the seven world realms,

Homage! Indra, Agni, Brahma, 

You are praised by hosts of spirits,   

Fill Desire and Form and Formless. 

•Able to• summon every being. 

Vayu, and all lords revere you.

Gandharvas, •vetalas, and• yakshas.
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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་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། །

གནོདེ་སྦྱིན་ཚིོགསོ་ཀྱིིསོ་མདུན་ནསོ་བསྟེོདེ་མ། །



Homage! With a traṭ and phaṭ you 

Right bent, left straight, your feet trample; 

Homage! Terrifying ture,

Lotus-faced and fiercely scowling,

Crush opponents’ cursed devices. 

Flames burn, blaze, and roil intensely. 

Vanquisher of mighty maras,

You slay every adversary.
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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་ཏྲཊ་ཅསེོ་བྱ་དེང་ཕཊ་ཀྱིིསོ། །

གཡསོ་བསྐུམསོ་གཡནོ་བརྐྱང་ཞེབསོ་ཀྱིིསོ་མནན་ཏེ།ེ །

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! At your heart, your fingers  

Ornamented by a wheel, your 

Homage! Your crown of delight and

With your laugh, deep laugh tuttāra,

Grace you with the Three Jewels’ mudra. 

Dazzling light fills all directions.

Splendor shines forth streaming light rays.

You subdue the worlds and maras.
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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་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! You are •able to• summon

Your scowl trembles and the sound hūṃ

Homage! Crescent moon tiara,

From your tresses, Amitabha

All the hosts of earth protectors.

Liberates •from all• deprivation. 

All your jewelry blazes brightly.

Constantly shines brilliant light rays.
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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་སོ་གཞེ་ིསྐྱེངོ་བའི་ིཚིགོསོ་རྣམསོ། །

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

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

རིལ་པོའིི་ཁྲོོདེ་ན་འིོདེ་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! Standing in a blazing

Right straight, left bent, wreathed in joy, you

Homage! With your palms and soles, you

Scowling, with the letter hūṃ you 

Ring of aeon-ending fire,

Vanquish hosts of adversaries. 

Strike and stomp on the earth’s surface.

Crush those on the seven levels. 
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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་བསྐོལ་པོ་ཐོ་མའི་ིམ་ེལྟརི། །

གཡསོ་བརྐྱངསོ་གཡནོ་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! Blissful, virtuous, peaceful,

With the svāhā joined to oṃ, you

Homage! Wreathed in joy, you crush the

The arrangement of ten letters

Your domain is peace-nirvana.

Overpower great wrongdoing. 

Bodies of all adversaries.

And awareness hūṃ shine brightly.
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chak tsel de ma ge ma zhi ma

sva 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་བདེ་ེམ་དེག་ེམ་ཞེ་ིམ། །

སྭཱ་ཧཱ་ཨོ་ཾ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! Ture, your feet stamping,

You make the three worlds and Meru,

Homage! Marked •by a• hare, the moon you

Saying tāra twice with phaṭ, you

With a hūṃ as your seed letter,

Vindhya, and Mandara tremble. 

Hold looks like a lake in heaven.

Thoroughly destroy all poisons. 
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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་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! Kings of hosts of devas, 

Armored in delight, your brilliance

Homage! Your two eyes—the fullest

Saying hara twice tuttāre, 

Gods, and kinnaras revere you.

Clears away bad dreams and conflict. 

Sun and moon—shine radiantly.

You dispel severe contagion. 
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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་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! The three natures placed, you

Ture most sublime, you vanquish

These are praises •of the• root mantras  

Have the power of pacifying.

Hordes of döns, •vetalas, and• yakshas.

And the twenty-one-fold homage.

Back to beginning of Praises.
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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

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 །



Wise ones with sincere devotion

Rise, and •chant them• at dawn and dusk will

All misdeeds eliminated,

Then, the benefits:

For the devi who recall her,

Gain reprieve from every peril,

All the lower realms averted.

The Benefits
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lha mo la gü yang dak den pe

sö dang to rang lang par je ne

dik pa tam che rap tu zhi wa

lo den gang gi rap de jö de

dren pe mi jik tam che rap ter

ngen dro tam che jom pa nyi do

མཐོརི་ཕན་ཡནོ་ན།ི

ལྷ་མ་ོལ་གུསོ་ཡང་དེག་ལྡན་པོའི།ི །

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

སྡོགི་པོ་ཐོམསོ་ཅདེ་རིབ་ཏུ་ཞེ་ིབ། །

བློ་ོལྡན་གང་གིསོ་རིབ་དེདེ་བརྗེོདེ་དེ།ེ །

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

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



Seven times ten million victors

They’ll gain greatness in this life and

Thinking of her neutralizes 

•Animal or• environmental—

Soon will grant initiation.

Reach the ultimate state of buddha.

The most virulent of poisons—

Whether they were drunk or eaten.
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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 la ne pam zhen yang dro wa

dren pe rap tu sel wa nyi top

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

འིདེ་ིལསོ་ཆེ་ེབ་ཉིདིེ་ན་ིཐོབོ་ཅངི༌། །

དེ་ེཡ་ིདུག་ན་ིདྲག་པོ་ོཆེནེ་པོ།ོ །

ཟསོོ་པོ་དེང་ན་ིའིཐུངསོ་པོ་ཉིདིེ་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། ། 



This removes the pains of being

For oneself and other beings.

Those who want a child will have one;

All desires will be fulfilled and

•Stricken by• spirits, plagues, and poisons

If said twice, thrice, seven times, then 

Those who want wealth will obtain it.

All obstructions will be vanquished.
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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

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་སྤོངོ་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། །



••

••

The Torma

From the empty expanse, an oṃ becomes

There, the three seeds become a torma,

A vast, supreme, and precious vessel.

The nectar of untainted wisdom.  oṃ āḥ hūṃ
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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

གཏེོརི་མ་ན།ི

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

སྟེངོ་པོའི་ིངང་ལསོ་ཨོ་ཾཡགི་ལསོ། །

འིབྲུ་གསུམ་ལསོ་བྱུང་གཏེོརི་མ་ན།ི །

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

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

ཟག་མེདེ་ཡ་ེཤེེསོ་བདུདེ་རྩིརི་གྱུརི།།     ཨོ་ཾཧཱུྂ།ྃ       ལན་གསུམ།              

Repeat three 
times.



Thus, recite three times to offer to the principal deities.

And this three times to offer to the guests:
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oṃ ārya tāre saparivāra idaṃ baliṃta kha kha khāhi khāhi

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིབཱ་རི་ཨོ་ིདེ་ཾབ་ལ་ཾཏེ་ཁོ་ཁོ་ཁཱ་ཧ་ིཁཱ་ཧ།ི 

ལན་གསུམ་གྱིིསོ་གཙ་ོམ་ོདེང་། 

ཨོ་ཾཨོ་ཀཱ་རི་ོམུ་ཁོ་ཾསོརྦ་དྷརྨཱཿ་ཎཱཾ་ཾདྱཾ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱཏེ་ཨོ་ཾཧཱུྂ་ྃཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།     

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

                         



••

••

Oṃ In your great wisdom, please behold

Please enjoy it as great bliss

Thus, request your wishes and offer with just the mantras. 

This excellent torma offering.

And grant us all accomplishments.
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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༔ཾ 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༔ 



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

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་ཨཱ་ལ་ོཀོ་ེཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ༔ 

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

ཨོ་ཾཨཱརྻ་ཏཱ་རི་ེསོ་པོ་རི་ིཝཱ་རི་བཛྲ་པཱདྱཾ་ཾ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༔



••

••

••

••

Oṃ Arising from Lokeshvara’s face 

You fulfill all buddhas’ activity—

Bowing with as many bodies 

I praise all the worthy and pay homage

In Amitabha’s lotus family, 

Homage and praise to Noble Tara.

As there are atoms in all realms,

In every way with utmost faith. 

Praises
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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

ཨོ༔ཾ སྣང་བ་མཐོའི་ཡསོ་པོདྨའི་ིརིགིསོ༔ 

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

བསྟེདོེ་པོརི་འིསོོ་པོ་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༔



••

••

••

Join your palms and request your specific wishes:

Tara and retinue, please hold us

And grant your blessings so our prayers

Make it so that Buddhism thrives

In nonreferential compassion, 

May be fulfilled without obstruction.

And masters live long in harmony.
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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

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



••

••

••

••

Quell all harmful obstacles;

Make illness, famine, and strife subside.

Strengthen rulers who guard the dharma,

Guard us from present and ultimate peril—

And spread the activity of study and practice.

May the supporters of dharma prosper.

And spread well-being throughout the land.

The sixteen dangers, untimely death,

85

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

ཉིརེི་འིཚིའེི་ིབརི་ཆེདེ་ཀུན་ཞེ་ིཞེངི་། །

ནདེ་མུག་འིཁྲུགསོ་རྩོདེ་ཞེི་བ་དེང་། །

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

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

བཤེདེ་སྒྲུབ་ཕྲིནི་ལསོ་འིཕལེ་བརི་མཛོོདེ། །

ཆེསོོ་ལྡན་དེཔོལ་འིབྱོརི་གངོ་དུ་འིཕལེ། །

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

རྨ་ིལམ་མཚིན་ལྟསོ་ངན་པོ་དེང་། །



••

••

••

••

Bad dreams, bad omens, portents of ill,

Make our lifespans, merit, power,

May we have no unvirtuous thoughts;

Fulfill our wishes according to dharma.

And the woes of samsara and lower realms. 

Experience, and realization increase.

May the two bodhichittas arise without effort.

From now till the heart of enlightenment,
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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

འིཁོརོི་བ་ངན་སོངོ་སྡུག་བསྔལ་སོགོསོ། །

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། །

མ་ིདེགའེི་ིརྟེགོ་པོ་མ་ིའིབྱུང་ཞེངི་། །

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

བུ་གཅགི་པོ་ོལ་མ་བཞེནི་དུ། །



••

•

••

••

•

Gaze on us with compassionate eyes,

Because of invoking her commitments:

The deities in front dissolve

Blessed to be inseparable,

Like a mother with her only child.
Be inseparable from us. 

Into light and melt into me. 

I am the form of Noble Tara,
Appearance without any essence. 
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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

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

ཅསེོ་འིདེདོེ་པོའི་ིདེནོ་ལ་གསོོལ་བ་ཁྱེདེ་པོརི་དུ་བཏེབ་ཅངི་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 Recitation, Dissolution, and Closing Prayers
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ཨོ་ཾཏཱ་རི་ེཏུཏྟཱ་རི་ེཏུ་རི་ེསྭཱ་ཧཱ།

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 

ཏཱཾ



While focusing on the luminous appearance and pride of yourself as Noble 
Tara, recite the ten syllables as much as you are able. Then, recite the one-
hundred syllable mantra and confess mistakes:
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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 śhreyaḥ kuru hūṃ    ha ha ha ha hoḥ    bhagavān sarva tathāgata   

vajra māme muñca    vajrī bhava    mahā samaya sattva āḥ

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 

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། ཅསེོ་རིང་ཉིིདེ་འིཕགསོ་མའི་ིགསོལ་སྣང་དེང་ང་རྒྱལ་ལ་སོམེསོ་བཟུང་སྟེ་ེཡ་ིག་ེབཅུ་
པོའི་ིབཟླསོ་པོ་ཅ་ིའིགྲུབ་མཐོརི། ཡགི་བརྒྱ་དེང་། 



••

••

••

It’s only proper you show patience 

For things I lacked, for any omissions, 

Thus, confess mistakes. With: Oṃ You benefit all sentient beings, etc., and vajra muḥ, the guest deities depart.

The deity and my mind inseparable, 

For any mistakes that I have made—

For all I was unable to do.

I rest in the natural dharma expanse.

Sustain the view of the nature.
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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

མ་རྙེདེེ་ཡངོསོ་སུ་མ་ཚིང་དེང་། །

འིདེརིི་ན་ིབགྱི་ིབ་གང་ནངོསོ་པོ། །

ཅསེོ་བརྗེོདེ་ལ་ནངོསོ་པོ་བཤེགསོ། ཨོ།ཾ ཁྱེེདེ་ཀྱིསིོ་སོམེསོ་ཅན་སོོགསོ་དེང་། བཛྲ་མུཿ བརྗེོདེ་ལ་མགྲོནོ་ཐོབསོ་ཀྱི་ིལྷ་རྣམསོ་གཤེགེསོ། 

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༔ 

ཅསེོ་གནསོ་ལུགསོ་ལྟ་བ་བསྐྱེང།



••

••
By this virtue, may I swiftly

And bring every sentient being, 

Recite this and other dedications and aspirations. 

Realize venerable Noble Tara

Without exception, to that state.
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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

དེག་ེབ་འིདེ་ིཡིསོ་མྱུརི་དུ་བདེག །

འིགྲོ་ོབ་གཅགི་ཀྱིང་མ་ལུསོ་པོ། །

སོགོསོ་ཀྱིིསོ་བསྔ་ོསྨོནོ་བྱ།

འིཕགསོ་མ་སྒྲོལོ་མ་འིགྲུབ་གྱུརི་ནསོ། །

དེ་ེཡ་ིསོ་ལ་འིགདོེ་པོརི་ཤེགོ །

Dedication Prayer



••

••

••

Like wish-fulfilling jewels and vases,

Grant every wish without delay.

May there be the auspiciousness

Thus, declare auspiciousness and toss flowers.

Tara, buddhas, and their heirs

Of never being apart from them

And their compassionate protection.  

Prayer of Auspiciousness
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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

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 །



Second, for the daily practice: It is best if you have a representation of Noble Tara, but if not, then visualizing her is sufficient. Arrange a 
mandala and offerings, and recite as above “Venerable Tara appears clearly…,” and go for refuge and gather the accumulations. 

Bless the offerings. The general offerings to the Three Jewels are unnecessary. Recite from: “Complete the moment I think of her, / I appear 
as the venerable Tara.…” Recite the offerings, mandala, and praises three times, and on the last time, recite the Twenty-One Homages 
seven times with the verses on the benefits. If you wish, request your wishes with “Noble Lady and retinue, please hold us…,” but you may 
omit it for brevity’s sake.

Recite “The deities in front melt…” and the mantra and confess mistakes as above. Requesting them to depart is unnecessary. Recite “The 
deity and my mind…”  and the dedication, and declare auspiciousness to conclude.
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གཉིསིོ་པོ་རྒྱུན་ཁྱེེརི་དུ་བྱ་བའི་ིཚི།ེ འིཕགསོ་མའི་ིརྟེནེ་འིཛོམོ་ན་ལགེསོ། མ་འིཛོམོ་ན་ཡིདེ་ཀྱིསིོ་བསྒོམོསོ་པོསོ་འིཐུསོ། མཎྜལ་དེང་མཆེོདེ་པོ་བཤེམསོ་ལ། 

གངོ་དུ་སྨྲོསོོ་པོའི་ིམདུན་གྱི་ིནམ་མཁོརི་སོོགསོ་དེང་། སྐྱེབསོ་སོམེསོ་ཚིགོསོ་གསོག །

མཆེདོེ་པོ་བྱནི་བརླབ་བརི་གཏེང་། དེཀོནོ་མཆེགོ་སྤྱོ་ིམཆེོདེ་མ་ིདེགོསོ་པོསོ། རིང་ཉིིདེ་སྐོདེ་ཅིག་དྲན་རྫོགསོ་སུ༔ རྗེ་ེབཙུན་འིཕགསོ་མའི་ིསྐུརི་གསོལ་

བའི༔ི སོགོསོ་ནསོ། མཆེོདེ་པོ་མཎྜལ། བསྟེོདེ་པོ་ལན་གསུམ་བསྐྱེརི་བའི་ིཕྱི་ིམ་ཕྱིག་འིཚིལ་ཉིེརི་གཅགི་ཚིརི་བདུན་ཕན་ཡནོ་དེང་བཅསོ་པོའི་ིམཐོརི། སྤྲོ་ོ

ན། རྗེ་ེབཙུན་འིཕགསོ་མ་འིཁོོརི་དེང་བཅསོ། །སོགོསོ་འིདེོདེ་དེནོ་གསོལོ། བསྡུ་ན་མ་བྱསོ་ཀྱིང་ཆེགོ །

མདུན་བསྐྱེདེེ་འིོདེ་ཞུ་སོགོསོ་ནསོ་བཟླསོ་པོ། ནངོསོ་བཤེགསོ་བརི་སྔརི་ལྟརི་ལ་གཤེགེསོ་གསོལོ་མ་ིདེགོསོ། ལྷ་དེང་རིང་སོམེསོ་སོགོསོ་དེང་དེག་ེབསྔ་ོ

ཤེསིོ་བརྗེོདེ་བཅསོ་ཀྱིིསོ་འིགྲུབ་བ།ོ །



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
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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

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་

སྨོནོ་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      



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,
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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 

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      



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. 
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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                         

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

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

བདེག་གིསོ་བརྩམསོ་པོའི་ིསྨོནོ་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      



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. 
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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་ི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 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. 
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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

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་སྨོན་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 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 
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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

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་ིསྨོནོ་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་



Dechen Lingpa, extracted this treasure amidst a gathering 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.
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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།།


