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!ོན་%ོན་བོད་(་ི*ལ་འ%ོར་མ་*མས་ཆ་ེལོང་ཙམ་4ངེ་རནི་ཆནེ་དོ་ཤལ། ། 

A Precious Garland 
A Brief Account of Tibetan Yoginis of the Past 

 
 

༄། །ཨ་9་ེདང་འཇགི་པ་=ན་>ལ་བའ།ི ། 

?ོང་པའ་ིརང་བཞནི་མ་འགག་པ།  

།=ན་Aབ་Bགས་Cའེ་ིD་འEལ་Fལ། ། 

G་གHམ་མཁའ་འJོའ K་ཚMགས་ལ་འNད། ། 

AH Emptiness, free from all birth and destruction, 
Of unceasing, all-pervasive nature, 
Compassion’s unobstructed power of magical display–  
I bow to the assembly of trikaya dakinis! 
 

བསམ་Oསི་མ་ིAབ་བསམ་ལས་འདས། ། 

མAནེ་པའ་ིརང་གPགས་བF་ེབའ་ིགཉནེ།  

།ཤསེ་རབ་འRམ་Oོ་འོད་Sང་ཅན། ། 

མ་བUད་མཁའ་འJོའ K་ཚMགས་ལ་འNད། ། 

Actual form of wisdom, inconceivable and 
Beyond thought, companion of compassion, 
Endowed with the brilliance of one hundred thousand prajñas –  
I bow to the assembly of dakinis of the mother lineage! 
 

Vདི་དང་ཞ་ིབའ་ིཆོས་=ན་O།ི ། 

ཤསེ་དང་ཤསེ་%་མ་Wས་པ།  

།གང་ག་ིརང་བཞནི་ཉདི་ཡནི་པས། ། 

མ་Wས་Yོ་བའ་ིZམ་དརེ་འNད། ། 
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Because they are the very nature  
Of knowing, and of knowable phenomena— 
Of samsara and enlightenment without exception— 
I bow to the mother who radiates everything without exception. 
 

[ལ་=ན་གསང་གHམ་མཚན་དཔའེ་ིG། ། 

ཟབ་[ས་ཡན་ལག་]ག་^འ་ིགHང་།  

ཟག་མདེ་མAནེ་མངའ་ཚངས་Vས་མ། ། 

ད་ེརངི་བདག་ཡདི་པད་མཚMར་བH། །  

Form of major and minor marks of the three secrets of all victorious ones, 
Speech of sixty attributes, profound and vast, 
Endowed with immaculate wisdom, divine daughter, Saraswati, 
I invite you, today, to the lotus lake of my mind.  
 

ལོ་Uས་_་`ང་རངི་མོའ K་ནང་། ། 

aས་པའ་ིbལ་འཆང་*ལ་འ%ོར་མ། ། 

དོན་Oསི་cོ་C་ེཕག་མོ་དངོས། ། 

མང་N་%ོན་(ང་4ངེ་བ་eང་། ། 

Yoginis who have been kept hidden 
Inside the long ever-flowing stream of history, 
In truth, Vajravarahi herself, 
Have appeared in great number, yet accounts are few. 
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ད་ེན་ིའJོ་བ་མ་ིཡ་ིཁམས། ། 

Zལ་fནེ་Nས་(སི་gོངས་པ་ལས། ། 

དོན་N་མདེ་པ་མ་ཡནི་པ། ། 

ལོ་Uས་h་ིལས་iོགས་ཙམ་ཤསེ། ། 

As for them, except for those in the realm of men   
Deluded by place, time and conditions,  
They were not actually non-existent: 
Some are known from history at large.   
 

!ོན་ཚj་Bབ་པའ་ིདབང་པོ་ཡསི། ། 

k་ེབཞའི་ིའཁོར་ལ་ཆོས་གHངས་ཚj། ། 

རགིས་(་ིR་དང་R་མོ་ཞསེ། ། 

ཟབ་[ས་བཀའ་ཡསི་མཉམ་པོར་བ9ངས། །  

Previously, when the Lord of Sages 
Taught the Dharma to the four classes of students, 
Those called ‘fortunate sons and daughters’ 
Were equally nurtured by his profound and vast teachings. 
 

ད་ེལས་འཁོར་བར་ངསེ་འmང་དང་། ། 

Zལ་ལ་དད་པས་ཚMགས་བསགས་ཏ།ེ །  

གནས་Wགས་oནེ་འ>ལེ་ཟབ་མོའ K་དོན། ། 

oོགས་པའ་ིམ་ིམོ་Jངས་མདེ་%ོན། ། 

Accordingly, they renounced samsara and, 
Through faith in him, gathered the accumulations. 
In this way, appeared countless women with realization 
Of the profound truth of dependent arising, the natural state. 
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བUད་གHམ་རགི་འཛKན་q་མའ་ིBགས། ། 

oོགས་པའ་ི*ལ་འ%ོར་rལ་པ་ཅན། །  

རགི་འཛKན་དཔའ་བོ་མཁའ་འJོ་ཞསེ། ། 

བUད་པ་གསརེ་རའི་ིsངེ་བས་མཛjས། ། 

The fortunate yogins with realization of 
The enlightened mind of the vidyadhara gurus of the three lineages, 
Called vidyadhara dakas and dakinis, 
Were embellished by the garland of the golden mountains of the lineage. 
 

དསེ་ན་བUད་པའ་ི%ནི་tབས་ལ། ། 

བ?ནེ་ཏ་ེགདམས་པས་ཡདི་uནི་ཅངི་། ། 

 vབ་པས་དོན་གཉསི་བwན་པའ་ིbལ། ། 

ཆ་ཤས་ཙམ་ཞགི་4ངེ་བར་Yོ། །  

Hence, relying on the lineage blessings  
And advice, their minds were ripened and 
Their accomplishment yielded the two benefits.  
With joy, I will share briefly an account of how this came about. 
 

ཟ་ཧོར་རགིས་(་ིy་z་འཛKན། ། 

ད%ངིས་{ག་|ལ་པ་མ}་རས།  

།བJསེ་~ད་>ལ་བའ་ིG་མཆོག་དང་། ། 

q་མདེ་མཆོག་ག་ིདངོས་vབ་བ�སེ། ། 

Seedling of the Zahor family, 
Emanation of Datvishvari, Queen of Space, Mandarava 
Attained the supreme form free from aging and decay, 
As well as supreme unsurpassed siddhi. 
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ས་ཁམས་སངས་[ས་hན་མའ་ིགར། ། 

མཁར་ཆནེ་བཟའ་རགིས་མ་ིམོའ K་C།ེ །  

།�ར་བའ་ིབཀའ་བབ་མཁའ་hོད་yལ།  

།མ་ིབCདེ་གPངས་དང་མཆོག་དངོས་vབ། ། 

A dance of Buddhalocchana, element of earth, 
The foremost lady of the House of Karchen, 
Main holder of Kila, wandered through celestial realms, 
And attained infallible memory and supreme siddhi. 
 

_་ཁམས་*མ་དག་མ་མ་ཀ།ི ། 

བལ་མོ་ཤ(ྰ་ད་ེཝ་མཆོག  

།བཅོ་བ[ད་གཏརེ་O་ི�་ེམགི་དང་། ། 

འཇའ་Wས་cོ་Cའེ་ིG་མཆོག་བ�སེ། ། 

Water element completely purified, Mamaki,  
The Nepalese Shakyadevi,  
Was the key to eighteen treasures, 
And attained the supreme vajra rainbow body. 
 

མ་ེཁམས་གོས་དཀར་བལ་འབངས་རགིས། ། 

ཀ་ྰལ་ས�ི་ི�བ་C་ེམོས།  

།མཆོག་Bན་བNད་Fསི་དགའ་?ོན་Oསི།  

།Pང་འ�ག་cོ་C་ེའཆང་དབང་བ�སེ། ། 

Element of fire, Pandaravasini,  
Accomplished lady Kalasiddhi, a commoner of Nepal, 
Through the feast of supreme and common amritas, 
Obtained the power of Vajradhara, the state of union. 
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�ང་ཁམས་དམ་ཚKག་�ོལ་མའ་ིགར། ། 

མོན་མོ་བ�་ཤསི་A�ེ་འ�ནེ་ཉདི།  

།vབ་པའ་ིD་འEལ་ལ་དབང་བས། ། 

sནི་ལས་གPངས་མ་?ག་མོར་|ལ། ། 

A dance of Samaya Tara, element of wind, 
Tashi Khyidren of Bhutan, 
Mastering the siddhi of magical display, 
Emanated as a tigress, an activity consort. 

 
ཚj་ནམ་བཟའ་རགིས་སངས་[ས་མཚM། ། 

རགི་འཛKན་བUད་པའ་ི%ནི་tབས་(སི།  

།གསང་གHམ་uནི་ཅངི་Jོལ་%ས་ཏ།ེ ། 

G་Wས་འོད་(་ི�ང་པོར་ཡལ། ། 

Sangye Tso of the Tsenam House 
By the blessings of the lineage of vidyadharas, 
Experienced the ripening of the three secrets and liberation – 
Her physical body vanished into a mass of light. 
 

ཚMམ་R་བཟའ་རགིས་པ�་མཚMས། ། 

རམི་གཉསི་�་བའ་ིགདངེ་ཆནེ་Oསི། །  

Zལ་དང་Zལ་ཅན་མ་ཡནི་པའ།ི  

།�ང་སམེས་�་Gའ་ིངོ་བོར་uནི། །  
Padma Tso of the House of Tsombu, 
Through great confidence in the view of the two stages, 
Her mind, not being subject or object, 
Was ripened into the essence of the deity’s form. 
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ཤལེ་དཀར་བཟའ་རགིས་འཛངས་མའ་ི�ལ། ། 

vབ་པའ་ིC་ེམོ་cོ་C་ེམཚMས། ། 

 གPང་འཛKན་oོག་པའ་ི[་རལ་ཏ།ེ ། 

`ང་ཆནེ་ཐང་གཤོངས་བཞནི་N་བ�ལ། ། 

Dorje Tso, queen of siddhas, 
Most noble one of the Shelkar House, 
Tore the seal of dualistic concepts, 
And crossed over large rivers as if [crossing] fields. 
 

མལ་གོང་བཟའ་རགིས་རནི་ཆནེ་མཚMས། ། 

མཉམ་ཉདི་�་བའ་ིགདངེ་ཆནེ་Oསི། །  

ཐོགས་རགེ་དང་>ལ་ཉ་ིཟརེ་ལ། ། 

དར་ཟབ་བཀལ་བའ་ིབཀོད་པ་བ?ན། ། 

Rinchen Tso of the House of Malgong,  
Through great confidence in the view of equanimity, 
Manifested an arrangement of silk brocade 
Hanging on an insubstantial ray of sun. 
 

�ས་བཟའ་དོན་=ན་vབ་མ་ཡསི། ། 

རམི་གཉསི་�་བའ་ིགཟགིས་?ངས་(སི། །  

འཇགི་oནེ་བoན་མ་བ^་གཉསི་སོགས། ། 

བཀའ་ལ་འN་ཞངི་ལས་ལ་གཉརེ། ། 

Dönkun Drubma of the House of Rü 
With the gaze of the view of the two stages, 
Gathered under her command, and put to work  
The twelve worldly Tenmas, among others. 
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�ད་R་བཟའ་རགིས་ཤསེ་རབ་མོས། ། 

རགི་Fལ་ཤསེ་རབ་�ོང་བcོལ་བས། །  

ཟབ་[ས་བཀའ་དང་བ?ན་བཅོས་=ན། ། 

མ་བ�བ་མAནེ་པའ་ིoོགས་པ་བ�སེ། ། 

Sherabmo of the Shübu House, 
With the welling forth of prajña, the unobstructed power of awareness, 
Obtained the realization of knowing without having learned 
All the vast and profound scriptures and treatises. 
 

ཡར་འ>ོག་རགིས་(་ིy་z་མོ། ། 

Sང་Vདི་དག་པར་དབང་འ%ོར་བས། ། 

གHང་ག་ིཔ་ིཝང་འཇོ་བའ་ིཚj། ། 

ནམ་མཁའ་ི�་ཡསི་གHང་ལན་?རེ། ། 

Nyugumo of the Yardrog clan, 
With mastery over the purity of the phenomenal world, 
Upon sounding the lute of her enchanting voice, 
Received instructions in reply from the deities in the sky. 
 

འོ་�་ེབཟའ་རགིས་rར་[ལ་མས། ། 

ཡ་ེདག་གདོད་མ་ཆོས་Gའ་ིFལ། ། 

�ན་vབ་Sང་བར་གདངེ་ཐོབ་?།ེ ། 

གདམས་པའ་ིབཀའ་འ�་ི�་ལ་%དེ། ། 

Kargyalma of the House of Oche, 
Attained confidence in the visions of spontaneous presence, 
The unobstructed power of primordially pure dharmakaya, 
And asked the deity for instructions.  
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འཛjམ་བཟའ་�་མོས་Sང་Vདི་ཆོས། ། 

ཡ་ེནས་འདོད་དzར་�ན་vབ་པའ།ི ། 

གཏརེ་ལ་དབང་བDར་བཟའ་དང་བ�ང་། ། 

�མེ་Oསི་གང་བ་མཁའ་ལས་བཞེས། ། 

Dzemza Lhamo, with mastery over  
The phenomenal world’s treasury 
Of primordial and spontaneously present desirables, 
Partook of overflowing food and drink that filled space. 
 

འབར་བཟའ་མཛངས་མ་ད%ངས་ཅན་མས། ། 

མAནེ་པ་�བི་པའ་ིགཡོགས་དང་>ལ། ། 

བF་ེབ་ཐབས་(་ིD་འEལ་Oསི། ། 

གཞན་Uད་འNལ་ལ་�་དང་>ལ། ། 

Daughter of Bar, the noble Yangchenma, 
Her wisdom free of the cloak of obscurations, 
Through magical emanations, the skillful means of love, 
Was unrivalled in taming the mind streams of others. 
 

ཅོག་རོའK་རགིས་(་ིy་z་འཛKན། ། 

འཛངས་རགིས་vབ་བ�སེ་%ང་_བ་མོས། ། 

 གཞན་ལ་ཕན་བདའེ་ིདཔལ་འOདེ་iརི། ། 

རང་Wས་མ་ེདང་_་�་|ལ། ། 

Seedling of the Chog-ro family, 
The noble Jangchubmo attained accomplishment and,  
In order to dispense the splendor of happiness and benefit to others, 
Emanated her own body as fire and water. 
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འ>ོམ་བཟའ་Sམ་ཏ་ིཆནེ་མོ་ཡསི། ། 

F་དང་�ང་ག་ིའEལ་འཁོར་O།ི ། 

གནད་ལ་དབང་%ས་ནམ་མཁའ་�། ། 

%་�ར་འ�ར་བའ་ིvབ་པ་བ�སེ། ། 

The daughter of Drom, Bamti Chenmo, 
With mastery over the crucial points of yogic training  
Of the channels and winds, obtained the siddhi 
Of flying like a bird in the sky. 
 

རོང་uན་བཟའ་བUད་bལ་�མིས་�ོན། ། 

གདམས་པའ་ིF་ིཡསི་ཡདི་�ོས་ཏ།ེ །  

མཉམ་ཉདི་�་བར་རང་ངོ་འsོད། ། 

V་མ�གེས་>ག་cོ་ཟན་�ར་གསོལ། ། 

Lady of the Rongmen lineage, Tsultrin Drön, 
Intoxicated by the elixir of pith instructions, 
Realized her own nature within the view of equanimity, 
And ate solid rocks and stones as if it were porridge. 
 

�་བཟའ་དཔལ་བ�ན་མ་ིམོའ K་Cསེ། ། 

རམི་གཉསི་�་བར་གདངེ་ཐོབ་?།ེ །  

བ�ནེ་�ར་མཆོད་པའ་ི?གེས་ནས་འཕར། ། 

sནི་ལས་བཞ་ིལ་མངའ་དབང་བ�སེ། ། 

Foremost of women, Paltsun, daughter of Khu,  
Obtained confidence in the view of the two stages, and 
As the recitation phurba bounced up from the offering platform, 
Attained mastery over the four activities. 
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རགིས་�ན་Eམ་བཟའ་ཤལེ་uན་Oསི། ། 

དངོས་དང་དངོས་མདེ་oོག་པའ་ི�ོག །  

�་བའ་ིངོ་བོར་རང་ཞགི་?།ེ ། 

མ་ེཏོག་_ན་པོ་ནམ་མཁར་བཞག   

Shelmen, daughter of the Thrum Family,  
To whom the fetters of concepts of substantial and insubstantial 
Naturally collapsed within the essence of the view, 
Placed a bundle of flowers on the sky. 
 

མདོར་ན་ཟབ་ཞ་ིYོས་>ལ་O།ི ། 

བNད་Fའི་ིUན་བཟང་ལ་རོལ་ཏ།ེ ། 

Vིད་ཞིའ་ིགNང་བ་=ན་བཅོམ་པའ།ི ། 

rལ་�ན་*ལ་འ%ོར་མ་*མས་%ོན། །  

In brief, there came many fortunate yoginis 
Who subdued all torments of samsara and nirvana 
Upon tasting the excellent stream of nectar –  
Profound, peaceful and free of elaboration. 
 

རགི་འཛKན་Bགས་(་ིགཤོང་R་ལས། ། 

[ད་Wང་མན་ངག་གངས་(་ིཆབ། ། 

མ་ཉམས་བཞསེ་ཏ་ེགདངེ་ཆནེ་བ�སེ། ། 

མཆོག་Bན་vབ་པའ་ིདབང་མོ་%ོན། ། 

There came powerful women who achieved great confidence   
Upon drinking the pristine water of tantras, scriptures and instructions 
From the vessel of the vidyadharas minds, 
And attained the sublime and common siddhis  
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རམི་གཉསི་བ9དེ་�ོགས་ཟབ་མོ་ཡསི། ། 

མ་དག་གནས་Sང་ཡོངས་དག་?།ེ །  

Sང་Vདི་དག་མཉམ་ལ་རོལ་པའ།ི ། 

མཁའ་hོད་གནས་yལ་ཌ ྰ་ི%ོན། ། 

There came dakinis who, through the profound two stages of development and 
completion, 
Thoroughly purified impure phenomena, 
And reveling in the equality and purity of appearance and existence, 
Roamed about celestial realms. 
 

རམི་དང་གཅགི་ཅར་དབང་པོ་ཡསི། ། 

ཡང་གསང་དོན་O་ིགནས་Wགས་ཉདི།  

གཟགིས་ཏ་ེSང་བཞ་ིཟད་པའ་ིསར། ། 

�བེས་པའ་ིའཇའ་Wས་vབ་མ་%ོན། །  

There came women who, seeing the fundamental nature of the most secret meaning 
Through gradual or instantaneous realization, 
Arrived at the level of exhaustion of the four visions, 
And accomplished the rainbow body. 
 

ཐབས་དང་ཤསེ་རབ་གཉསི་མདེ་པའ།ི ། 

ལམ་བཟང་Uད་N་ལནེ་པ་ལ། ། 

 སམེས་ཅན་h་ིམBན་Sང་བ་ལས། ། 

ཆོས་འདརི་རགིས་�ས་མ་ིགཙM་གHངས། ། 

To those who take to heart the noble path 
Of non-dual wisdom and skillful means, 
They taught that, in this doctrine, kind or caste do not outrank  
The shared experience of being sentient.   
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གལ་ཏ་ེཆགས་kང་གོམས་ཆསེ་པས། ། 

�་ིམས་མ་གོས་ཆོས་འད་ིཡང་། །  

ཡང་དག་མནི་པར་མཐོང་Vདི་ན། ། 

འད་ིཡསི་དམ་པའ་ིདོན་མ་མཐོང་། ། 

If one with a strong habit of attachment and aversion, 
Regards this dharma as inauthentic –  
Even though it is untainted by defilements – 
They will not see the sacred meaning. 
 

ཨ་ེམ་ད%ངིས་ན་ཡ་ེགནས་པའ།ི ། 

F་གHམ་[ལ་བའ་ི�་ཚMགས་དགོངས། །  

Vདི་གHམ་ནོར་Oསི་མ་ི�ག་པའ།ི ། 

དམ་པའ་ིནོར་མཆོག་ཆོས་འད་ི¡ང་། ། 

Ema! Assembly of deities of the victorious Three Roots, 
Who abide primordially in basic space, heed me! 
Protect this teaching, the supreme sacred wealth 
That cannot be earned through the riches of the three realms! 
 

ཆོས་འདསི་རསི་མདེ་འJོ་བའ་ིཁམས། ། 

གནས་rབས་བད་ེདང་མཐར་Bག་Jོལ། ། 

མདོར་ན་ཡདི་བཞནི་ནོར་R་ཞགི ། 

ད་Nང་མ་ཉམས་Vདི་འདརི་བoན། ། 

By this teaching, may the realms of beings without distinction 
Find temporary well-being and ultimate liberation. 
In brief, it is a wish-fulfilling jewel 
That, still uncorrupted, remains steadfast in this world. 
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འད་ིཡ་ིཕན་བདའེ་ིའོད་Sང་གསི། ། 

ཉ་ིམ་གསར་བའ་ིགཟ་ིའོད་བཞནི། ། 

gོངས་པའ་ི¢ན་པ་=ན་བསལ་ཏ།ེ ། 

བ?ན་འJོའ K་དཔལ་N་གནས་£ར་ཅགི ། 

May the luminous light of benefit and happiness of these words, 
Like the splendid light of a brand-new sun, 
Dispel all the darkness of delusion, 
And become a source of glory to the teachings and beings. 
 
ཅསེ་པ་འད་ིན་ི*ལ་,ས་-ནེ་ག/མ་1སི་2ལ་བའ་ིབ4ན་པ་རནི་པོ་ཆའེ་ིརང་བཞནི་ཇ་ི;་བ་བཞནི་ 

མ་<ོགས་པའ་ིགང་ཟག་ར་ེའགས་ནང་ཆོས་ན་ི>སེ་པ་ཕོ་ཡ་ིཆོས་དང་། དསེ་དབང་Bར་བའ་ིཆོས་སོ་ཞསེ་གནས་ 

Cགས་དང་འགལ་བའ་ི<ོག་འཆར་བ>དེ་བDངི་Eདེ་བཞནི་པ་མཐོང་ཐོས་/་Gར་བས།  

ད་ེདང་ད་ེ;་Hར་ལམ་Iོགས་གཞན་མཐོང་བའ་ིར་ེའ,ན་Jངི་ལ་བཅངས་ཏ་ེLས་པ་ཆོས་དEངིས་Mམ་2ལ་ལམ་ཆོས་Mམ་ནས་༢༠༢༡ལོའQ

་R་ིS་༥ བའ་ིཚVས་༢༨ཉིན་ འYག་Zོགས་པར་[སི་དགའོེ། །   ། །བ\་ཤསི། ། 

Due to place, time and circumstances, some individuals who have not realized the essence of the 
Buddha’s precious teachings have said that the Buddha dharma is a doctrine of, and ruled by, 
men. Having seen and heard that these ideas—which are contrary to the very nature of 
reality— are occurring and perpetuating themselves, and holding in my heart the hope that 
such individuals and others like them could see a different pathway I, Chöying Namgyal, also 
called Chönam, respectfully wrote this. It was completed on the date of May 28th, 2021.  

 
May there be virtue! Auspiciousness! 

 
This was translated, and revised under Lama Chönam’s guidance, by Sibele Corrêa, and edited by Chagdud Khadro 
and Lee Schmidt.  
 
 


