
༄། །གསོལ་འདེབས་ག�་ལོ་བཀོད་པའི་ཅོང་བ�། ། 
A Supplication Entitled 

The Sound of the Gong 
from the Turquoise Leaf Pure Realm 

 
ཨ�། །མ་�ས་�ལ་བ་�ན་�མ་ཤེར་�ིན་མ། །  
OM  Mother of all Victorious Ones, the Prajnaparamita, 
མ་འགག་�ིང་�ེའི་རོལ་གར་�ེ་བ�ན་མ། ། 
Noble Mother Tara, you are the play of magical emanation, the dance of 
unceasing compassion.  
མ་�ས་འ�ོ་བའི་�བས་གཅིག་བ�ེ་�ན་མ། ། 
Mother of Kindness, you are the sole protector of all beings without exception.  
མ་�ོད་ཚ�་རབས་གཏན་�་འ�ལ་མེད་མ། ། 
Mother, throughout all of my lifetimes, you have always been with me.  
 

མ་རིག་�ོངས་པ་ཡེ་ནས་དག་པའི་མ། ། 
Mother, from the beginning, you are primordially free from ignorance and 
delusion.  
མ་�ར་བ�ེ་བ་�ད་མེད་བཅོམ་�ན་མ། ། 
Mother Bhagavan, your loving kindness is as pure as a mother’s for her child.  
མ་�ས་འ�ོ་�ན་�ིད་ལས་�ོལ་མཛད་མ། ། 
Mother, you liberate all sentient beings from samsara. 
མ་བ�ལ་�ིན་ལས་�ོག་�ར་�ར་བའི་མ། ། 
Mother, even without supplication, your enlightened activity is as swift as 
lightning.  
 

མ་དག་ལས་�ིས་འཕངས་པར་�ག་བ�ེ་མ། ། 
Mother, you show exceptional kindness to those hurled by the force of impure 
karma.  
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མ་�་�མས་པའི་�ན་�ིས་ཉེར་གཟིགས་མ། ། 
Mother, your wisdom gaze of great loving kindness closely watches over us. 
མ་འ�ིས་འ�ོ་བའི་བཤེས་གཅིག་བ�ེ་ཆེན་མ། ། 
Mother, your great heart cares for everyone without bias; you are the sole kindred 
of all sentient beings. 

མ་ཆེན་�ོད་ནི་ངེས་པ་དོན་�ི་མ། ། 
Great Mother, you are the genuine mother. 

 

མ་ཤེས་�ོངས་པའི་འ�ོ་ལ་�མས་�ན་མ། ། 
Mother, you love all deluded sentient beings. 
མ་ནོར་ལེགས་པའི་ལམ་�ོན་�ན་མངའ་མ། ། 
Mother, with wisdom eyes, you reveal the excellent unmistaken path.  
མ་�ངས་འཇིགས་པ་བ�ད་ལས་བ�བ་མཛད་མ། ། 
Mother, you protect beings from the eight vicious fears. 
མ་�ཾ་�་�་�ན་�ོལ་འཇིག་�ེད་མ། ། 
Mother, you are the liberator and destroyer of all maras, such as Rudra.  

 

མ་�ར་�མས་�ང་མ་�ངས་ད�་གཤེད་མ། ། 
Like a mother, you are loving, yet when needed, you are the destroyer and enemy 
of vicious ones.  
མ་གཡེལ་�ག་པོའི་ལས་�བ་�ོ་གཉེར་མ། ། 
O Wrathful Frowning Mother, please do not delay, accomplisher of wrathful 
activity.  
མ་ཅིག་�བ་པའི་�ལ་མོ་ཚ�་འཛ�ན་མ། ། 
Sole Mother, accomplished queen, you are the holder of longevity.  
མ་བ�མ་�ི་ནང་འ�ང་བ་�ན་�ོམ་མ། ། 
Mother, you are the equalizer of all imbalance: outer, inner, and elemental. 
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མ་དག་ལས་ངན་�ོང་བ་�ན་གཅོད་མ། ། 
Mother, you sever the perpetuity of negative experiences caused by impure 
karma. 
མ་�ོད་འ�ོ་བའི་�ོག་གི་ཉེར་འཚ�་མ། ། 
Mother, you sustain the lives of sentient beings.  
མ་ཚ�གས་མཁའ་འ�ོ་�ེ་བ་�ོ་བ�འི་མ། ། 
Mother, millions of dakinis emanate from you and millions dissolve into you.  
མ་�ས་ཤེས་�འི་ཆོས་�ི་འ�ང་གནས་མ། ། 
Mother, you are the source of all knowable phenomena. 

 

མ་�ོད་མ་མ་�ན་�ི་མ་�མ་མ། ། 
Mother of all Dakinis, you are the noble mother of all creation. 
མ་ཡིས་མ་འ�ལ་ཆོས་གཅིག་མེད་པའི་མ། ། 
Mother, there is nothing that is not your magical manifestation.  
མ་�ས་�ས་བཅས་�ོད་ལ་མཉེས་པའི་མ། ། 
Mother, you please all buddhas and bodhisattvas. 
མ་བ�ལ་བ�ན་འ�ོའི་དོན་ལ་ཉེར་བ�ོན་མ། ། 
Mother, even without supplication, you work tirelessly for the welfare of the 
doctrine and sentient beings. 
 

མ་�ོད་བདག་གི་�ིང་ལ་ཉར་བའི་མ། ། 
Mother, you are the one that I hold in my heart.  
མ་རིག་�ན་པ་སོལ་ཅིག་�ིན་ལས་མ། ། 
Mother, please illuminate the darkness of ignorance with your enlightened 
activity. 
མ་�ེས་གདོད་མའི་ངོ་བ་ོ�ན་བཟང་མ། ། 
Mother Samantabhadri, you are the state of unborn original purity.  
མ་འགག་�ང་བའི་ཆོས་�ན་བ�ེད་པའི་མ། ། 
Mother, all unceasing phenomena are born from you. 
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མ་�ོད་མ་ཤེས་པར་�་འཁོར་བ་འདིར། ། 
Mother, in this samsara, until I knew of you,  
མ་རིག་འ�ལ་བའི་�ང་བ་མི་འགག་པས། ། 
the confused phenomena of dimmed awareness were unceasing. 
མ་ཡིས་�་ལ་བ�ེ་བ་ཅི་བཞིན་�། ། 
Mother, your loving kindness is like that of a mother for her child.  
མ་བོས་ན་ཡང་�གས་�ེས་བདག་སོགས་�ོངས། ། 
Mother, without calling upon you, please hold us with your compassion. 

 

མ་�ས་འ�ོ་བའི་ནད་དང་�ག་བ�ལ་�ན། ། 
Mother, regarding all illness and suffering of wanderers,  

མ་ཆེན་�ེད་�ིས་མི་སེལ་གང་མེད་པས། ། 
Great Mother, aside from you, there is no one who can dispel this.  
མ་ཐོགས་�གས་�ེའི་འ�ག་པ་�ོག་ཞགས་�ར། ། 
Mother, your unobstructed compassion is swift like a lasso of lightning. 

མ་�མས་འཇིགས་པ་�ན་ལས་བ�བ་�་གསོལ། ། 
Mother, please protect all motherly sentient beings from all states of fear. 
 

མ་མོ་ལ་སོགས་གདོན་�ི་ཆོ་འ�ལ་ལས། ། 
Mother, from demonic forces and the mischievous powers of mamos  
མ་�ས་འ�ོ་�ན་�ོག་ལ་ཉེན་པའི་ནད། ། 
come diseases that endanger the lives of all beings.  
མ་རིང་�གས་�ེའི་འ�ག་པ་མི་�ོད་པར། ། 
Mother, please do not delay the activity of your compassion. 
མ་�ས་དམིགས་མེད་ད�ིངས་�་དག་པར་མཛ�ད། ། 
Mother, please ensure all that will vanish into the nonconceptual dhatu. 
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མ་ངེས་འཇིགས་དང་�ག་བ�ལ་�་ཚ�གས་�ིས། ། 
Mother, when myriads of uncertain fears and miseries befall us 
མ་དག་འ�ོ་�མས་�ས་�ན་མནར་བའི་ཚ�། ། 
and all beings are constantly tormented,  
མ་�ོད་�་མདོག་�ག་མཚན་མ་ངེས་པར། ། 
mother, with your varying colors and hand emblems,  
མ་ཐོགས་�ལ་ཏེ་མ་�ས་བསལ་བར་ག�ངས། ། 
it is said that you emanate without obstruction to purify everything without 
exception. 

 

མ་ཚ�གས་མཁའ་འ�ོ་�ན་�ི་ངོ་བོ་ཉིད། ། 
Mother, you are the essence of all assemblies of mother dakinis. 
མ་�མས་�ིད་པའི་མཚ�་ལས་མ་བ�ལ་བར། ། 
Until all motherly sentient beings are liberated from this ocean of existence, 
མ་�ངས་འགལ་�ེན་བར་ཆད་མི་འ�ང་བར། ། 
O Mother, until severe misfortune and obstacles cease to arise, 
མ་འབད་རང་གཞན་དོན་གཉིས་�ན་�བ་ཤོག ། 
may the welfare of self and others be spontaneously accomplished, without effort.  
 

མ་ཡི་�་ང་ད་�་�ིགས་�ས་�ི། ། 
Mother, I, your child, in these degenerate times,   
མ་ངེས་ནད་སོགས་མི་འདོད་འཚ�་བས་ག�ང་། ། 
am tortured by unknown illnesses and unwanted harm. 
མ་�ོད་བཏང་�ོམས་ངང་�་མི་བ�གས་པར།  
Mother, please do not remain in equanimity; 
མ་ལ་བོས་པའི་ལན་དེ་ཡོད་པར་མཛ�ད། ། 
respond to every single prayer I have sent out to you.   
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མ་�ེས་མི་འགག་མི་གནས་གདོད་མའི་གཤིས། ། 
The original ground is unborn, unceasing, and nonabiding.  
མ་ཆེན་�ོད་�ི་རང་བཞིན་ཆོས་�འི་ཞལ། ། 
Great Mother, that is the intrinsic nature of your dharmakaya face.  

མ་རིག་�ན་སེལ་ཉ་གང་�་བ་�ར། ། 
O Mother, just as the full moon is without the darkness of ignorance,  
མ་བཅོས་�ག་གེར་མཇལ་བའི་དངོས་�བ་བ�ོལ། ། 
please grant siddhis so that we may clearly know and witness you without 
fabrication.  

 
ཞེས་�ལ་བ་�ན་�ི་�ིན་ལས་�ི་རང་ག�གས་�ེ་བ�ན་མ་ཨ�་�་རེ་ལ་�ན་མིན་�ི་མོས་�ས་ཐབོ་པ་�ར་ཐོག་མཐའ་མ་
ཡིག་གིས་བ�ན་པའི་གསོལ་འདབེས་ག�་ལོ་བཀོད་པའི་ཅོང་བ�་ཞེས་པ་འདི་�ས་པ་��འི་མངི་གིས༢༠༢༠་�ི་�་༢པའི་
ཚ�ས་༢༥ལ་�ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། 
Thus, with tremendous devotion for the embodiment of the enlightened activity of all Victorious Ones, 
Noble Mother Arya Tara, this supplication adorned with the letter “མ” at the beginning and end of each 
line, entitled The Sound of the Gong from the Turquoise Leaf Pure Realm, was humbly written by 
the one named Dharma, or Chonam, on the 25th day of the second month, in the year 2020. May 
auspiciousness increase! 
 
Translated by Isis Hao with Light of Berotsana.  
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