
!ེ་བ%ན་'ོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་གསོལ་བ་4ོལ་ལམ་བ6གས་སོ།། 

Supplication and prayers of White Tara. 


!ེ་བ%ན་བཅོམ་9ན་འདས་མ་:གས་!ེ་ཅན། །

jetsün chomden dema tukjé chen

Noble and compassionate Baghavan Mother Tārā:


བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་=ི། །

dak dang tayé semchen tamché kyi

I and all sentient beings, infinite in number,


'ིབ་གཉིས་?ང་ཞིང་ཚAགས་གཉིས་Bར་Cོགས་ནས། །

drib nyi jang shying tsok nyi nyur dzok né

By purifying two obscurations and swiftly completing two accumulations,


Cོགས་པའི་སངས་Eས་ཐོབ་པར་མཛད་G་གསོལ། །

dzokpé sangye tobpar dzé du sol

I supplicate that may we all achieve the enlightenment.


དེ་མ་ཐོབ་=ི་ཚH་རབས་Iན་J་ཡང༌། །

dé matob kyi tserab küntu yang

Until then, in all our lives,


L་དང་མི་ཡི་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་ནས། །

lha dang mi yi dewa chok tob né

May we find supreme happiness of divine and human realms, 


ཐམས་ཅད་མNེན་པ་Oབ་པར་?ེད་པ་ལ། །

tamché khyenpa drubpar jepa la

For the attainment of omniscient Enlightened state,


བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས། །

barché dön gek rim dang né lasok

All obstacles, harmful influences, diseases and so forth.


Gས་མིན་འཆི་བར་Pར་པ་Q་ཚAགས་དང་། །

dümin chiwar gyurpa natsok dang

And various different causes of untimely death, 


Rི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌་། །

milam ngen dang tsenma ngenpa dang

All bad dreams and negative omens,




འཇིགས་པ་བEད་སོགས་ཉེ་བར་འཚH་བ་Tམས། །

jikpa gyé sok nyewar tsewa nam

The eight major dangers and all forms of harm,


Bར་G་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་G་གསོལ། །

nyurdu shyi shying mepar dzé du sol

May all be swiftly pacified and eliminated.


འཇིག་Uེན་འཇིག་Uེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི། །

jikten jikten lé ni depa yi

Both of worldly and transcendent realm, 


བV་ཤིས་བདེ་ལེགས་Xན་Yམ་ཚAགས་པ་Tམས། །

tashi delek pünsum tsokpa nam

All the auspiciousness, happiness and prosperities, 


འཕེལ་ཞིང་Eས་པའི་དོན་Tམས་མ་[ས་པ། །

pel shying gyepé dön nam malüpa

May they flourish and increase forevermore. 


འབད་མེད་\ན་]ིས་^བ་པར་མཛད་G་གསོལ། །

bemé lhün gyi drubpar dzé du sol

May all our wishes be spontaneously fulfilled.


Oབ་ལ་བ_ོན་ཞིང་དམ་ཆོས་འཕེལ་བ་དང༌་། །

drub la tsön shying damchö pelwa dang

May we endeavour in the practice for the Dharma development. 


Uག་J་Nེད་Oབ་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བ་དང༌་། །

taktu khyé drub shyal chok tongwa dang

May we always meditate on you, and behold your supreme face,


`ོང་ཉིད་དོན་Uོགས་?ང་སེམས་རིན་པa་ཆb། །

tongnyi dön tok changsem rinpoche

May we realize the true nature of emptiness. 


ཡར་ངaའc་d་eར་འཕེལ་ཞིང་Eས་པར་མཛAད། །

yarngö da tar pel shying gyepar dzö

May the precious bodhicitta develop like the waxing moon.


ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་!ེ་བ%ན་fགས་པ་མཚན་Eལ་]ིས་མཛད་པའོ། །

Jetsün Drakpa Gyaltsen composed this prayer for the fulfilment of wishes. 


Translated by Zachoeje Rinpoche on Mother’s Day, 2021.


