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ལེགས་ཉེས་གཉིས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ཅིང༔ དམ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་གཅོད་པའི༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ༔
LEG NYE NYI KYI TANG DZIN CHING / DAM TSHIG NYÄN PO JE CHÖ PA‘I / MA MO KHA DRO THAM CHÄ LA /

Upholding the truth of the law of cause and result, caring for those who uphold the pure vows, to all the mamos and dakinis

གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྲིད་པའི་མ་མོ་མ་འཁྲུག་ཅིག༔
SOL LO CHÖ DO THUG DAM KANG / CHOG DANG THÜNMONG NGÖ DRUB TSÖL / SID PA‘I MA MOMA TRUG CHIG /

we pray and make offerings. May your heart ties be fulfilled. Bestow upon us the ordinary and highest spiritual realizations. Do not disturb the mamos of
existence.

ཐུགས་དང་འགལ་གྱུར་ཉེས་བྱས་བཤགས༔ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་གཅོད་དུ་གསོལ༔ དགྲ་བགེགས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རོླག༔
THUG DANG GAL GYUR NYE CHE SHAG / MI NÄ CHUG NÄ CHÖ DU SÖL / DRA GEG THALWA DÜL DU LOG /

We confess all mistakes and all actions against our beliefs. Uproot all human and animal diseases at the root. Destroy all enemies and obstructive powers to
dust particles.

མ་མ་བཛྲ་ས་མ་ཡ༔
MAMA BADZRA SAMAYA //

ཆོས་ཉིད་ནམ་མཁའ་ཀློང་མཛོད་ལས༔ མ་མོ་མཁའ་གྲོའི་བསྐང་གསོལ་བཞུགས༔
From the vastness of the heavenly treasure house of the Dharmata: the invocation and offering to the Mamos and Dakinis is contained herein.

From Dudjom Lingpa’s collected works; vol. 13 (pa), page 27 – 28
© Translation: Ngak’chang Rangdrol Dorje (Enrico Kosmus, 2017)

ན་མོ་གུར་རུ་པདྨ་ཀ་ར་ཡེ༔
NAMO GURU PADMA KARA YE /

ཟབ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིས༔ སྐལ་བཟང་ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཡིས༔ ས་ལམ་བར་ཆད་བསལ་བ་དང༔ ཉམས་རོྟགས་ཡོན་ཏན་གོང་འཕེལ་ཕྱིར༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་བསྐང་གསོལ་བསྟན༔ དངོས་སུ་འབོྱར་པའི་མཆོད་པ་དང༔ ཏིང་འཛིན་
འཕྲུལ་གྱིས་དཔག་མེད་སྤེལ༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་མཐར༔
Through this profound practice, the beings favored by fortune can remove obstacles on the path and stages of realization. Experience, insight, and qualities will
gradually arise as this fulfillment offering to the mamos and dakinis is performed. Arrange actually existing offerings and multiply mentally produced offerings
limitlessly through meditative immersion and the mantra of the heavenly treasure house. Then recite:

3

1



མ་མོ་མཁའ་གྲོའི་བསྐང་གསོལ་བཞུགས༔
མ་མོ་མཁའ་གྲོའི་བསྐང་གསོལ་བཞུགས༔

ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྭྲ་བའི་དབྱིངས་ལས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བོླ་གྲོས་དབང་པོའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎
By performing this offering constantly, the mamos and dakinis will protect you as if you were their own child, removing all external, internal and secret obstacles,
and fulfilling everything you wish. SAMAYA. GYA GYA. DA THIM.

ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྭྲ་བའི་དབྱིངས་ལས་བསྒྱུར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བོླ་གྲོས་དབང་པོའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎
This was taken from the Sphere of the Illusory Web of Luminosity by Thragthung Dudjom and written down by the scribe Lodrö Wangpo. SARWA MANGALAM

མ་བྷྱོ་ཛཿཧྲཱིཾཿ
MA BHYO DZA HRIM //

ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་དང་དབྱིངས་བཞུགས་ཀྱི༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང༔
CHÖ KU‘I YING DANG YING ZHUG KYI / MA MO KHA DRO THAM CHÄ LA / SOL LO CHÖ DO THUG DAM KANG /

To the sphere of Dharmakaya and all who dwell in that sphere, to all mamos and dakinis, we pray and make offerings. May the sacred bond be fulfilled.

ལོངས་སྐུའི་དབྱིངས་དང་དབྱིངས་བཞུགས་ཀྱི༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང༔
LONG KU‘I YING DANG YING ZHUG KYI / MA MO KHA DRO THAM CHÄ LA / SOL LO CHÖ DO THUG DAM KANG /

To the sphere of Sambhogakaya and all who dwell in this sphere to all mamos and dakinis we pray and make offerings, please fulfill your heart's promise.

སྤྲུལ་སྐུའི་དབྱིངས་དང་དབྱིངས་བཞུགས་ཀྱི༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང༔
TRUL KU‘I YING DANG YING ZHUG KYI / MA MO KHA DRO THAM CHÄ LA / SOL LO CHÖ DO THUG DAM KANG /

To the sphere of Nirmanakaya and all who dwell in that sphere, to all mamos and dakinis, we pray and make offerings. May the sacred bond be fulfilled.
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