




















OM	  JE-‐TSÜN-‐MA	  PHAG-‐MA	  DRÖL-‐MA-‐LA	  CHAG-‐TSAL-‐LO	  
CHAG-‐TSHAL	  TA-‐RE	  NYUR-‐MA	  PA-‐MO	  	  
TUT-‐TA	  RA-‐YEE	  JIG-‐PA	  SEL-‐MA
TU-‐REE	  DON-‐KUN	  JIN-‐PE	  DROL-‐MA
SO-‐HAIYI-‐GE	  KHYOD-‐LA	  DUD-‐DO

1.Pravīratārā

Homage	  to	  her,	  the	  swiD	  heroine	  Tārā,
eyes	  like	  flashing	  lightning;
she	  who	  is	  born	  from	  the	  stamens	  of	  a	  lotus	  blossom
arising	  from	  the	  Protector	  of	  the	  Three	  Realms'	  face.

!ག་འཚལ་'ོལ་མ་*ར་མ་དཔའ་མོ།
/ན་ནི་2ད་ཅིག་4ོག་དང་འ6་མ།
འཇིག་8ེན་ག:མ་མགོན་ཞལ་<ི་=་>ེས།
@ེ་བའི་གེ་སར་ལས་ནི་Bང་མ།

नम#ता&त'&वी&*ण,'-त-न.*ण/	  ।
0/लो3यनाथवाक07ज-वकस:;शरोद्भA	  ॥
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2.Candrakān5tārā

Homage	  to	  her,	  whose	  face	  is	  as	  [white]
as	  one	  hundred	  full	  autumn	  moons,
spreading	  light	  that	  is	  brighter
than	  clusters	  of	  one	  thousand	  stars.

!ག་འཚལ་Cོན་ཀའི་E་བ་Fན་G།
གང་བ་བH་ནི་བIེགས་པའི་ཞལ་མ།
2ར་མ་Cོང་Jག་ཚKགས་པ་Lམས་Mི།
རབ་G་!ེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ།

नमः	  शतशरCचEFसGपIणJपटलानL	  ।
तरसहN-नकरOहसि:करणोQQवR	  ॥

3. Kanakavarṇatārā

Homage	  to	  her,	  [the	  color	  of]	  pure	  gold,
hand	  adorned	  with	  a	  water-‐born	  lotus;
her	  [wisdom]	  encompasses	  generosity,	  diligence,	  asceWc	  discipline,
peace,	  paWence,	  and	  concentraWon.

!ག་འཚལ་གསེར་Nོ་=་ནས་>ེས་Mི།
པOས་!ག་ནི་Lམ་པར་Hན་མ།
Pིན་པ་བIོན་འQས་དཀའ་Rབ་ཞི་བ།
བཟོད་པ་བསམ་གཏན་/ོད་Uལ་ཉིད་མ།།

नमः	  कनकनीला7जपिणपS-वभI-षU	  ।
दानवीयJतपVशािEत-त-त*द्	  Wयानगोचर	  ॥
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4. Uṣṇīṣavijayatārā

Homage	  to	  her,	  [like]	  the	  uṣniṣa	  of	  the	  Tathāgatas,
who	  is	  victorious	  over	  all;
obtaining	  all	  perfecWons,
she	  is	  always	  venerated	  by	  all	  the	  bodhisaZvas.

!ག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གXག་ཏོར།
མཐའ་ཡས་Lམ་པར་Hལ་བ་/ོད་མ།
མ་[ས་ཕ་རོལ་!ིན་པ་ཐོབ་པའི།
Hལ་བའི་]ས་Mིས་ཤིན་G་བCེན་མ།།

नम#तथागतोYणीष-वजयानEतच-रिण	  ।
अ[षपारिमताOा\त-हनप'0-नष/-वU	  ॥

5. Hūṃsvaranādinītārā

Homage	  to	  her,	  the	  syllables	  TuZare	  Hūm
fill	  the	  desire	  realm,	  direcWons	  and	  space	  [with	  light];
feet	  suppressing	  the	  seven	  worlds,
she	  is	  able	  to	  subjugate	  everyone.

!ག་འཚལ་G་^་ར་_ྃ་་་ཡི་གེས།
འདོད་དང་!ོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ།
འཇིག་8ེན་བbན་པོ་ཞབས་Mིས་མནན་Cེ།
[ས་པ་མེད་པར་འcཌ་པར་eས་མ།།

नम#त']ार^_करप'-रताशा-दगEत&	  ।
स\तलोक`मा`ािEतअ[षाकYरण*a	  ॥
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6. Trailokavijayatārā

Homage	  to	  her,	  worshipped	  by	  Sakra,	  Anala,
Brahma,	  Marut	  and	  Viśveśvara;
in	  her	  presence,	  she	  is	  praised	  by	  an	  assembly
Of	  bhūtas,	  vetalis,	  gandharvas	  and	  yakṣas.

!ག་འཚལ་བH་@ིན་མེ་f་ཚངས་མ།
gང་f་h་ཚKགས་དབང་iག་མཆོད་མ།
འBང་པk་རl་ལངས་6ི་ཟ་Lམས་དང།
ནོད་Pིན་ཚKཌ་Mིས་མbན་ནས་བCོད་མ།།

नमः	  श`ानलbcमdि:वe/eरािचU	  ।
भIतAतालगEधgगणय*प'र#कhU	  ॥

7.	  Vādipramardakatārā

Homage	  to	  her,	  who	  subdues	  the	  black	  magic	  of	  others
with	  the	  sound	  of	  Trad	  and	  Phat;
right	  leg	  contracted,	  leD	  leg	  extended,	  feet	  suppressing,
she	  is	  in	  an	  intensely	  blazing.	  raging,	  fire.

!ག་འཚལ་mཌ་ཅེས་@་དང་ཕཌ་Mིས།
ཕ་རོལ་འnལ་འགོར་རབ་G་འཇོམས་མ།
གཡས་བoམ་གཡོན་བpང་ཞབས་Mིས་མནན་ཏེ།
མེ་འབར་འnགས་པ་ཤིན་G་འབར་མ།།

नमi-ड-तफट्कारपरयE0OमदJ-न	  ।
O:यालीढपदEयाmिशिखQवालाकoR*ण	  ॥
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8.	  MārasūdanāvaśitoKamadatārā

Homage	  to	  her,	  great	  lady	  who	  terrifies	  with	  Ture,
destroying	  the	  villain	  of	  the	  maras;
her	  lotus	  face	  frowns,
slaying	  all	  enemies	  without	  excepWon.

!ག་འཚལ་G་རེའི་འཇིཌ་པ་ཆེན་པོས།
བbད་Mི་དཔའ་བོ་Lམ་པར་འཇོམས་མ།
ཞལ་<ི་=་>ེས་qོ་གཉེར་rན་མཛད།
དt་བོ་ཐམས་ཅད་མ་[ས་གསོད་མ།

नम#त'&महाघो&मारवीर-वनाश-न	  ।
भqकoतीकhतवक07जसवJश0'-नषIद-न	  ॥

9.	  Varadatārā

Homage	  to	  her,	  adorned	  with	  fingers	  at	  her	  heart
in	  a	  gesture	  represenWng	  the	  Three	  Jewels;
she	  is	  adorned	  with	  a	  wheel	  filling	  all	  direcWons
with	  its	  own	  mulWtude	  of	  light.

!ག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་ག:མ་མཚKན་!ག་Hའི།
སོར་མོས་Rགས་ཀར་Lམ་པར་བHན་མ།
མ་[ས་!ོགས་Mི་འགོར་སོ་བHན་པའི།
རང་གི་འོད་Mི་ཚKགས་Lམས་འnགས་མ།

नमिiर:नम'Frकst,rग'िल-वभ'-षU	  ।
भ'-षता[ष-दक््च`-नकर#वकराकoR	  ॥
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10.	  Śokavinodanatārā

Homage	  to	  her,	  whose	  majesWc	  Wara
of	  gleaming	  strands	  increases	  joy;
she	  laughs,	  always	  laughing,	  subjugaWng
the	  maras	  and	  the	  world	  with	  TuZārā.

!ག་འཚལ་རབ་G་དགའ་བ་བuིད་པའི།
དv་བHན་འོད་Mི་འJེང་བ་བwེལ་མ།
བཞད་པ་རབ་བཞད་G་^་ར་ཡིས།
བbད་དང་འཇིག་8ེན་དབང་b་མཛད་མ།།

नमः	  Oम'-दताटोपम'कoटाि*\तमािल-न	  ।
हस:Oहस]']&मारलोकवशGक-र	  ॥

11.	  Jagadvaśī	  cipannirbarhaṇatārā

Homage	  to	  her,	  able	  to	  summon	  the	  whole
assembly	  of	  the	  guardians	  of	  the	  earth;
her	  frown	  trembles,	  liberaWng	  all	  the	  impoverished	  ones
with	  the	  syllable	  Hūm.

!ག་འཚལ་ས་གཞི་>ོང་བའི་ཚKཌ་་་Lམས།
ཐམས་ཅད་འcཌ་པར་eས་པ་ཉིད་མ།
qོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་_ྃ་གིས།
འཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་Lམ་པར་'ོལ་མ།།

नमः	  समEतभIपालपटलाषJण*a	  ।
चलद्	  भqकoटी^_कारसवJपतवीमोच-न	  ॥
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12.	  Kalyānadatārā	  (Maṅgalalokatārā)

Homage	  to	  her,	  a	  crescent	  moon	  adorns	  her	  head,
the	  whole	  ornament	  blazes	  intensely;
intense	  light	  always	  shines
from	  Amitābhā	  in	  her	  hair.

!ག་འཚ་ལ་E་བའི་bམ་vས་བHན།
བHན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་G་འབར་མ།
རལ་པའི་qོད་གནས་འོད་དཔག་མེད་ལས།
8ག་པར་ཤིན་G་འོད་རབ་མཛད་མ།།

नमः	  िशखuडखuड/Evम'कoटाभरणोQQवR	  ।
अिमताभाजट्भारभास'&-करणोw'A	  ॥

13. Paripācakatārā

Homage	  to	  her,	  who	  dwells	  in	  the	  center	  of	  a	  blazing	  circle
like	  the	  fire	  at	  the	  end	  of	  the	  eon;
right	  leg	  extended,	  leD	  bent,	  joyfully
she	  encircles	  and	  destroys	  enemy	  forces.

!ག་འཚལ་བ2ལ་པ་ཐ་མའི་མེ་xར།
འབར་བའི་འJེང་བའི་དvས་ན་གནས་མ།
གཡས་བpང་གཡོན་བoམ་Fན་ནས་བ2ོར་དགའ།
དt་ཡི་དyང་ནི་རབ་G་འཇོམས་མ།།

नमः	  कxपाEतyतभ'zQवालामालाEतरि#थU	  ।
आलीढम'-दताबEध-रप'च`-वनाश-न	  ॥
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14.	  Bhṛkuṭītārā

Homage	  to	  her,	  who	  pounds	  and	  stamps	  on	  the	  ground
with	  the	  palms	  of	  her	  hands	  and	  her	  feet;
she	  frowns,	  destroying	  the	  seven	  underworlds
with	  the	  syllable	  Hūm.

!ག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་!ག་གི།
མཐིལ་<ིས་བzན་ཞིང་ཞབས་Mིས་བ{ང་མ།
qོ་གཉིར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་_ྃ་གིས།
རིམ་པ་བbན་པོ་Lམས་ནི་འགེམས་མ།།

नमः	  कर	  तलघात	  चरणहत	  भI	  तR	  ।
भqकoटी	  कhत	   Ĝ	  कार	  स\त	  पाताल	  .-द-न	  ॥

15. Mahāśān5tārā

Homage	  to	  her,	  blissful,	  virtuous,	  and	  peaceful
Her	  sphere	  acWvity	  is	  peace,	  nirvana;
She	  truly	  possesses	  svā	  hā	  and	  om
Subduing	  great	  sin.

!ག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་བ་ཞི་བ།
|་ངན་འདས་ཞི་/ོད་Uལ་ཉིད་མ།
}~་ༀ་དང་ཡང་དག་rན་པས།
�ིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ།།

नमः	  िशA	  श'.	  शाEU	  शाEत	  -नव}ण	  गोच&	  ।
#वाहा	  Oणव	  सGय'3U	  महा	  पातक	  नाश-न	  ॥
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16. Rāganiṣūdanatārā

Homage	  to	  her,	  who	  destroys	  the	  bodies	  of	  enemies,
surrounded	  by	  the	  very	  joyful;
she	  whose	  light	  arises	  from	  the	  vidyamantra	  Hūṃ
set	  out	  in	  the	  ten	  syllables.

!ག་འཚལ་Fན་ནས་བ2ོར་རབ་དགའ་བའི།
དt་ཡི་[ས་ནི་རབ་G་འགེམས་མ།
ཡི་གེ་བ�་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི།
རིག་པའི་_ྃ་ལས་'ོན་མ་ཉིད་མ།།

नमः	  Oम'-दताबEध	  -रप'	  गा0	  O.-द-न	  ।
दश*र	  पद	  Eयाm	  -व,ा	   Ĝ	  कार	  दी-पU	  ॥

17. Sukhasādhanatārā

Homage	  to	  her,	  with	  the	  stamping	  feet	  of	  Ture
and	  the	  seed	  syllable	  in	  the	  form	  of	  Hūm,
she	  shakes	  Meru,	  Mandara,	  Kailāśa,
and	  the	  three	  worlds.

!ག་འཚལ་G་རེའི་ཞབས་ནི་བ�བས་པས།
_ྃ་གི་Lམ་པས་ས་བོན་ཉིད་མ།
རི་རབ་མ�་ར་དང་གངས་ཅན།
འཇིག་8ེན་ག:མ་ནི་གཡོ་བ་ཉིད་མ།།

नमः	  Oम'-दताबEध	  -रप'	  गा0	  O.-द-न	  ।
दश*र	  पद	  Eयाm	  -व,ा	   Ĝ	  कार	  दी-पU	  ॥
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18. Sitavijayatārā

Homage	  to	  her,	  holding	  in	  her	  hand
the	  deer	  marked	  [moon],	  which	  like	  the	  lake	  of	  the	  gods;
uZering	  tāre	  twice	  and	  the	  syllable	  phaṭ
removes	  poisons	  without	  remainder.

!ག་འཚལ་f་ཡི་མཚ�་ཡ�་Lམ་པ།
རི་�གས་8གས་ཅན་!ག་ན་བhམས་མ།
ཏ་ར་གཉིས་བuོད་ཕཊ་Mི་ཡི་གེས།
bག་Lམས་མ་[ས་པ་ནི་སེལ་མ།།

नमः	  स'र	  सरकार	  ह-रण~क	  कर	  ि#थU	  ।
तार	  -�र्	  उ3त	  फट	्  कार	  अ[ष	  -वष	  नाश-न	  ॥

19. Duḥkhadahanatārā

Homage	  to	  her,	  served	  by	  the	  king	  of	  the	  assembly	  of	  gods,
the	  gods	  and	  kinnaras;
she	  completely	  removes	  conflicts	  and	  nightmares
with	  the	  brilliance	  of	  her	  joyful	  armor.

!ག་འཚལ་f་ཡི་ཚKགས་Lམས་Hལ་པོ།
f་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བCེན་མ།
Fན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བuིད་Mིས།
བIོད་དང་�ི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ།།

नमः	  स'र	  गणWय*	  स'र	  �कनर	  m-वU	  ।
आबEध	  म'-दतभोग	  किल	  vः#व\न	  नाश-न	  ।।
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20. Siddhisaṃbhavatārā

Homage	  to	  her,	  whose	  two	  eyes	  are	  the	  full
sun	  and	  moon,	  shining	  with	  light;
she	  removes	  virulent	  contagious	  diseases
through	  uZering	  Hara	  twice	  and	  TuZārā.

!ག་འཚལ་ཉི་མ་E་བ་Hས་པའི།
/ན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ།
ཧ་ར་གཉིས་བuོད་G་^་ར་ཡིས།
ཤིན་G་6ག་པkའ�་རིམས་ནད་སེལ་མ།།

नमश्	  चEFक�	  सGपIणJ	  नयन	  ,'-त	  भास'&	  ।
हर	  -�र्	  उ3त	  त']ा&	  -वषम	  Qवर	  नाश-न	  ॥

21. Paripūraṇatārā

Homage	  to	  her,	  marked	  with	  the	  three	  realiWes,
fully	  endowed	  with	  pacifying	  power,
she	  is	  supreme	  Ture	  destroying
the	  assembly	  of	  harmful	  spirits,	  zombies	  and	  yakśas.

!ག་འཚལ་དེ་ཉིད་ག:མ་Lམ་བཀོད་པས།
ཞི་བའི་མR་དང་ཡང་དག་rན་མ།
གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་Pིན་ཚKགས་Lམས་།
*ར་b་འཇོམས་པའི་མཆོག་རབ་ཉིད་མ།།

नमस	्  -0	  त�व	  -वEयास	  िशव	  शि3त	  समिEवU	  ।
�ह	  Aताल	  य*ौघ	  नाश-न	  Oव&	  त'&	  ॥
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TSA-‐WAI	  NGAG-‐KYI	  TÖD-‐PA	  DI-‐DANG	  
CHAG-‐TSHAL	  WA-‐NI	  NYI-‐SHU	  TSA-‐CHIG

This	  praise	  is	  based	  on	  the	  mantras,
and	  there	  are	  twenty	  one	  homages.	  
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