
༄༅། །ཚེ་ཐར་བཏང་ཐབས་ཕན་བདེའི་སྙིང་པཔོ་ཞེས་
བྱ་བ་བཞུགས་སཔོ། །

The Essence of Benefit and Happiness
A Method for Releasing Lives

arranged by Jamgön Kongtrul Rinpoche

ན་མཔོ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཡཡཻ།
Homage to the guru, yidam, and dākin ṇī!

འདུས་བྱས་གྱི་དགེ་རྩ་མཆིས་སཔོ་ཅོག་ལས་ཕན་ཡཔོན་ཁྱད་པར་དུ་ཆེ་
བ་སེམས་ཅན་གྱི་སཔོག་བསླུ་ཞིང་སྐྱོབ་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེའི་བྱེ་བྲག་
ནཔོར་ཕྱུགས་སཔོགས་ཚེ་ཐར་བཏང་བས་དུད་འགྲོ་དེ་ཉིད་འཕྲལ་དུ་སཔོག་
གི་འཇིགས་པ་ལས་གྲོལ་ཅིང༌། དཀོན་མཆོག་ལ་ཕུལ་བ་དང་མཚན་
དང་གཟུངས་སྔགས་ཐཔོས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་མཐར་ཐུག་ངན་
འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་ལས་ཐར་པར་འགྱུར་བ་དང༌། དེའི་མཐུ་དང་རྒྱུ་
མཐུན་གྱི་འབྲས་བུས་བྱེད་པ་པཔོ་རང་ཉིད་ཚེ་རིང་དུ་འཕེལ་བ་སཔོགས་
ཕན་ཡཔོན་ཆེན་པཔོ་ཐཔོབ་པར་ཐེ་ཚཔོམ་མེད་ལ། དེའང་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་ན་
འགྱུར་སཔོབས་ལྷག་པར་ཆེ་བས། སྐབས་འདིར་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་
ཀུན་སེལ་གྱི་བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་ལས་ཚཔོགས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཀོད་
ན།
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From among the  many types  of  conditioned roots  of  virtue,  that  of
ransoming  and  protecting  the  lives  of  beings  has  exceedingly  great
benefits. In particular, releasing the lives of farm animals, livestock and
the like not only frees them immediately from the fear of death, but also
frees them ultimately from rebirth in the three lower realms, through
being offered to the Three Jewels and through the blessings they receive
upon  hearing  the  names  of  the  buddhas  and  the  dhāranī  mantras.
Through the power of  such virtuous actions,  when the karmic result
ripens in accord with the cause, the doer of the virtue will, without a
doubt,  experience  great  benefits,  such  as  an  increased  lifespan.
Furthermore, if you release lives in conjunction with a ritual practice,
its impact will be greatly multiplied. It is for this reason that this text
has been arranged according to the liturgies for the dharmakāya guru
of the Guru's Heart Practice, Dispeller of All Obstacles.

I. Preliminaries

ཚེ་ཐར་གང་ཡཔོད་ཀྱི་རྣ་བ་ལ་སཔོགས་པར་དར་རས་ཀྱིས་བརྒྱན།
Adorn the ears and so on of the animals to be released with pieces of
silk and cloth. Then recite:

A. REFUGE AND BODHICITTA  

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚཔོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
sangyé chö dang tsok kyi chok nam la
In the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
jangchup bar du dak ni kyap su chi
I take refuge until awakening.
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བདག་གི་སྦྱིན་སཔོགས་བགྱིས་པའི་བསཔོད་ནམས་ཀྱིས། 
།
dak gi jin sok gyi pé sonam kyi
Through the merit of practicing generosity and so forth,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤཔོག །
dro la pen chir sangyé drupar shok
may I attain buddhahood for the benefit of beings.

སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སཔོག་ཆགས་རྣམས་ལ་ཆུ་གཙང་
འཐཔོར།
Thus, preceded by refuge and bodhicitta, sprinkle some clean water on
the animals. Then say:

II. The Main Part

A. THE VISUALIZATION  

Then cleanse them with:

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཧཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་བསང་།
om benza amrita kuntali hana hana hum pé

And purify them with:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདཔོ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདཔོ྅ཧཾ། ཞེས་སྦྱང་།
om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddhoh hang
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ཆོས་རྣམས་མི་དམིགས་སཔོང་པའི་ངང་༔
chö nam mimik tongpé ngang༔
Within the state of emptiness, free from all reference,༔

ཤ་ཁྲག་དཔོད་དབུགས་སེམས་དང་བཅས༔
sha trak drö uk sem dang ché༔
the animals’ flesh, blood, and warmth,༔

ཡཔོངས་སུ་རཔོགས་པའི་སཔོག་ཆགས་རྣམས༔
yongsu dzokpé sokchak nam༔
their breath and mind—the whole of their being–༔

ངོ་བཔོ་གདཔོད་ནས་ཡུམ་ལྔའི་དངོས༔
ngowo döné yum ngé ngö༔
is primordially, in essence, the five female buddhas༔

རྣམ་པ་རིགས་ལྔའི་ཕུང་པཔོ་ནི༔
nampa rik ngé pungpo ni༔
and, in appearance, the gathering of the five male buddhas,༔

རང་རང་བྱད་གཟུགས་ཡཔོངས་རཔོགས་པ༔
rang rang chezuk yong dzokpa༔
perfectly replete in their form and attire.༔

འདཔོད་ཡཔོན་དཔག་མེད་འཕྲཔོ་བ་ཡི༔
döyön pakmé trowa yi༔
They radiate out sensual delights beyond measure.༔
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མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གཞལ་ཡས་ཁང་༔
dün gi namkhar zhelyé khang༔
In the space before me is a celestial palace༔

མཚན་རཔོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པའི་ནང་༔
tsen dzok gyen gyi trepé nang༔
bedecked with perfect attributes and decoration.༔

སྣ་ཚཔོགས་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་༔
natsok pema dap zhi teng༔
Inside is a multi-colored four-petalled lotus,༔

གླང་ཆེན་སེང་གེ་རྟ་མཆོག་དང་༔
lang chen sengé dachok dang༔
on top of which are elephants, lions, stallions,༔

རྨ་བྱ་ཤང་ཤང་གིས་བཏེགས་བའི༔
maja shang shang gi tekpé༔
peacocks, and jīvamṇjīva birds.༔

རིན་ཆེན་ཁྲི་རྐང་པདྨ་དང་༔
rinchen tri kang pema dang༔
They all support a jewel throne on top of which༔

ཉི་མ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་དབུས༔
nyima dawé teng gyi ü༔
are lotuses, sun, and moon discs.༔
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བཅོམ་ལྡན་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད༔
chomden rik nga tsepak mé༔
Seated there are the five family forms of Amitāyus,༔

དཀར་མཐིང་སེར་དམར་ལྗང་བའི་མདཔོག༔
kar ting ser mar jangwé dok༔
white, dark blue, yellow, red, and green.༔

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གིས༔
zhel chik chak nyi nyamzhak gi༔
Each has one face and two hands and is holding༔

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔
chimé tseyi bumpa dzin༔
a vase of immortality in the mudra of equipoise.༔

རང་འཔོད་ཡུམ་མཆོག་དབྱིངས་ཕྱུག་ལྔ༔
rang ö yum chok yingchuk nga༔
They embrace their natural radiance, the five supreme consorts,༔

རང་རྟགས་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ༔
rang dak tsebum nampé tril༔
the queens of space, who hold life vases marked with their insignia.༔

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔
dar dang rinchen gyen gyi tré༔
They are all adorned with silks and jewels༔
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རཔོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔
dorjé pemé kyiltrung gi༔
and are seated in the vajra and lotus postures༔

འཔོད་ཟེར་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔
özer trukpé long na zhuk༔
amid a swirling expanse of light.༔

ཕྱི་རཔོལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ༔
chiröl pema dap gyé la༔
Surrounding them, on an eight-petalled lotus,༔

སྒེག་སཔོགས་མཆོད་པའི་ལྷ་མཔོ་དང་༔
gek sok chöpé lhamo dang༔
are the offering goddesses, such as Graceful Lady.༔

སྒོ་བཞིར་རཔོ་རྗེའི་མགྱོགས་མ་བཞི༔
gozhir dorjé gyokma zhi༔
At the four gates are the four Swift Vajra Ladies.༔

བར་མཚམས་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔
bar tsam tsasum tseyi lha༔
In the space between are the Three Roots long-life deities—༔

བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འབར་བ་ཡི༔
jinlap zijin barwa yi༔
all ablaze with the splendor of blessings.༔
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གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཧཧཱུྃ་གིས་མཚན༔
né sum om ah hum gi tsen༔
From the ‘omṇ āh ṇ hūmṇ’ marking their three places,༔

དེ་ལས་འཕྲཔོས་པའི་འཔོད་ཟེར་གྱི༔
dé lé tröpé özer gyi༔
light rays radiate out༔

ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚཔོགས་སྤྱན་དངས་གྱུར༔
yeshé lha tsok chendrang gyur༔
inviting the assembly of wisdom deities to come.༔

B. THE INVITATION  

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །
malü semchen kün gyi gön gyur ching
Guardians of all beings without exception,

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་ཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །
dü dé pung ché mi zé jom dzé lha
divine conquerors of the host of demons,

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །
ngö nam malü jizhin khyen gyurpé
who know all things, just as they are—
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བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་
གསཔོལ། །
chomden khor ché né dir shek su söl
blessed ones and your retinues, please come to this place!

པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཨཱཿ ཛཨཱཿཧཧཧཱུྃ་བཧཱུྃ་ཧཔོཨཱཿ ཨ་
ཏི་པུ་ཧཔོ༔ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཔོཨཱཿ

pema kamalaya satam, benza samadza, dza hum bam hoh, atipuho,
pratitsa hoh

C. PRESENTING OFFERINGS  

ཨོཾ༔ དངོས་འབྱཔོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔
om, ngöjor yi lé jungwa yi༔
Om. Actual offerings and those created by the mind,༔

ཀུན་ཏུ་བཟང་པཔོའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔
küntu zangpö chötrin gyi༔
cloudbanks of Samantabhadra’s offerings,༔

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་བཀང་བྱས་ཏེ༔
chöying gyépar kang jé té༔
filling the whole expanse of dharmadhātu—༔
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འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚཔོགས་མཆོད༔
chimé tseyi lha tsok chö༔
I offer them to you, immortal long-life deities!༔

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདདྱཾ་པུཥྤེ་དཧ་པེ་ཨ་ལཔོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་ད་ཤབྡ་
ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཧཧཱུྃ༔

om benza argham padyam pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta
om ah hum༔

ཤ་ཁྲག་དཔོད་དབུགས་སེམས་དང་བཅས༔
sha trak drö uk sem dang ché༔
The animals’ flesh, blood, and warmth,༔

ཡཔོངས་སུ་རཔོགས་པའི་སཔོག་ཆགས་རྣམས༔
yongsu dzokpé sokchak nam༔
their breath and mind—the whole of their being༔

ངོ་བཔོ་གདཔོད་ནས་ཡུམ་ལྔའི་དངོས༔
ngowo döné yum ngé ngö༔
is primordially, in essence, the five female buddhas༔

རྣམ་པ་རིགས་ལྔའི་ཕུང་པཔོ་ནི༔
nampa rik ngé pungpo ni༔
and, in appearance, the gathering of the five male buddhas,༔
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རང་རང་བྱད་གཟུགས་ཡཔོངས་རཔོགས་པ༔
rang rang chezuk yong dzokpa༔
perfectly replete in their form and attire.༔

འདཔོད་ཡཔོན་དཔག་མེད་འཕྲཔོ་བ་རྣམས༔
döyön pakmé trowa nam༔
They radiate out sensual delights beyond measure.༔

རིགས་ལྔ་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷར༔
rik nga tseyi kyilkhor lhar༔
All of this I present with devotion to you,༔

གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འབུལ་ལགས་ན༔
güpé tsül gyi bül lak na༔
five family deities of the long-life mandala.༔

དགྱེས་པ་ཆེན་པཔོས་རབ་བཞེས་ནས༔
gyepa chenpö rap zhené༔
Please, partake of these offerings with unbounded delight!༔

གནས་སྐབས་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་༔
nekap chiwé jikpa dang༔
please protect us temporarily from the fear of death,༔

མཐར་ཐུག་འཁོར་བ་ངན་སཔོང་གི༔
tartuk khorwa ngensong gi༔
and ultimately from every kind of suffering༔
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སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་མཛད་གསཔོལ༔
dukngel kün lé kyap dzé söl༔
inherent in samsara and the lower realms!༔
D. THE MANTRA RECITATION AND VISUALIZATION  

ཞེས་དང་། ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔའི་སྔགས།
Then recite the following mantra for the five family forms of Amitāyus:

ཨོཾ་བུད་ཨ་ཡུཛྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་ཡུཛྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲུྃ༔ 
ཨོཾ་རཏྣ་ཨ་ཡུཛྙཱན་ཚེ་བྷྲུྃ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཨ་ཡུཛྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲུྃ༔ 

ཨོཾ་ཀརྨ་ཨ་ཡུཛྙཱན་ཚེ་བྷྲུྃ༔
om buddha ayugyana tsé bhrum  ༔ om benza ayugyana tsé bhrum  ༔ om retna
ayugyana tsé bhrum  ༔ om pema ayugyana tsé bhrum  ༔ om karma ayugyana

tsé bhrum༔
ཞེས་དང་ཚེ་གཟུངས།
Also recite this long-life mantra:
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ཨོཾ་ན་མཔོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་
ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛྭ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་
བུདྡྷཱ་ཡ། ཏད་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ། མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་
མི་ཏ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རཔོ་པ་ཙི་ཏེ། 
ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུད་དྷརྨཱ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུངྒ་ཏེ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝ་རེ་སྭཱཧཱ། །
om namo bhagavaté, aparimita ayugyana subini tsita tedza radzaya,

tathagataya, arhaté samyaksambuddhaya, teyata, om punyé punyé, maha
punyé, aparimita punyé, aparimita punyé gyana sambharopa tsité, om

sarva samskara pari shudhé dharmaté gagana samungaté sobhava
bishuddhé mahanaya pari varé soha

ཞེས་བཟླ།
བདག་གི་ཐུགས་ནས་འཔོད་འཕྲཔོས་པས༔
daki tuk né ö tröpé༔
From my heart center, light rays stream out,༔

མདུན་བསྐྱེད་རྒྱུད་བསྐུལ་འཔོད་ཟེར་གྱིས༔
dün kyé gyün kül özer gyi༔
invoking the wisdom hearts of the deities in front, so that they project light rays 
too.༔
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སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་དང་༔
sizhi kham kyi tsechü dang༔
These in turn gather back the life-essence of existence and peace,༔

ཁྱད་པར་འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔
khyepar jung ngé dang chü kün༔
and in particular the essence of the five elements.༔

བསྡུས་ཏེ་བདག་དང་བསྒྲུབ་བྱར་ཐིམ༔
düdé dak dang drupjar tim༔
These essences dissolve into me and the practice focus.༔

ཁམས་ལྔ་ཉམས་པ་སཔོར་ཆུད་ནས༔
kham nga nyampa sorchü dé༔
Our depleted five elements are thereby revitalized༔

རིགས་ལྔའི་ཚེ་དབང་ཐཔོབ་པར་གྱུར༔
rik ngé tsewang topar gyur༔
and we attain the long-life empowerment of the five families.༔

ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ། མཐར།
Imagine that.

E. OFFERINGS AND PRAISE  

Then make offerings with:
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ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདདྱཾ་པུཥྤེ་དཧ་པེ་ཨ་ལཔོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་ད་ཤབྡ་
ཨོཾ་ཨཨཱཿཧཧཧཱུྃཨཱཿ

om benza argham padyam pushpé dhupé aloké ghendhé naividya shapta
om ah hum༔

omṇ vajra arghamṇ pādyamṇ pus ṇpe dhūpe aloke gandhe naivedye śabda omṇ āh ṇ
hūmṇ༔

ཞེས་མཆོད། བསཔོད་པ་ནི།
For the praises, recite:

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངོ་བཔོ་ཉིད༔
yeshé ngayi ngowo ni༔
You are the essence of the five wisdoms—༔

བཅོམ་ལྡན་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད༔
chomden rik nga tsépakmé༔
you, Amitāyus of the five buddha families༔

ཁམས་ལྔ་རྣམ་དག་ཡུམ་དང་སྦྱཔོར༔
kham nga namdak yum dang jor༔
united with your consorts, the five elements utterly pure.༔

ཚེ་བདག་རིགས་ལྔའི་ཚཔོགས་ལ་བསཔོད༔
tsedak rik ngé tsok la tö༔
Five family long-life lords, I praise you!༔
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བཅོམ་ལྡན་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚཔོགས་ཀྱིས༔
chomden tseyi lha tsok gi༔
Assembly of blessed long-life deities, I beseech you!༔

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས༔
dak dang tayé semchen nam༔
Revitalize the depleted life force and merit༔

ཚེ་བསཔོད་ཉམས་པ་སཔོར་ཆུད་ནས༔
tse sö nyampa sorchü dé༔
of myself and all infinite beings,༔

རིགས་ལྔའི་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སཔོལ༔
rik ngé tséwang ngödrup tsöl༔
and grant us the long-life empowerments and siddhis of the five families!༔

ཅེས་བསཔོད་ཅིང་གསཔོལ་བ་གདབ་མཐར།
Thus praise and supplicate. Then recite:
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མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་
དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བདེ་བ་ཆེན་
པཔོའི་ངོ་བཔོར་འཔོད་དུ་ཞུ། བདག་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཐིམ་
པས་ཁམས་ལྔ་ཉམས་པ་སཔོར་ཆུད། རིགས་ལྔའི་ཚེ་
དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐཔོབ་པར་གྱུར།
dün gi namkhar zhukpé chimé tseyi kyilkhor den dang denpar chepa dewa 
chenpö ngowor ödu zhu, dak dang drupja la timpé kham nga nyampa 
sorchü, rik ngé tsé dang yeshé ki ngödrup malüpar topar gyur
The entire mandala of immortality in the sky before me, the support and 
supported, melts into light as the essence of great bliss, and dissolves into 
myself and the practice focus. Our depleted five elements are thereby revitalized
and we attain every one of the longevity and wisdom siddhis of the five 
families.

III. Conclusion

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། འདི་ནི་གང་ཟག་གང་ཞིག་ཁམས་
ལྔའི་སྒོ་ནས་ཚེ་ཉམས་པ་གཅིག་ཅར་དུ་གསཔོ་བའི་ཐབས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ཡིན་ལ། དེའང་བསྒྲུབ་བྱ་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་ཟླཔོག་ཅིང་
ཚེའི་རིམ་གྲོ་གཙཔོར་བྱེད་ན། དུད་འགྲོ་གསཔོད་དུ་ཉེ་བའམ་གསཔོད་པར་
འཔོས་པ་ལཔོ་གྲངས་སམ་དེའི་སུམ་འགྱུར་ལ་སཔོགས་པ་ཆོ་ག་འདི་ཉིད་
ཀྱིས་ཚར་གྲངས་གང་འགྲུབ་འབུལ་ལ་དམིགས་བཟླས་ནན་ཏན་བྱ།  
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དཔྲལ་བར་མར་གྱི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན། མཐར་སཔོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་
རྒྱས་པར་སྤེལ་ལ་མེ་ཏཔོག་འཐཔོར་རཔོ།།
Generate a sense of certainty in reciting these words. This method for
instantaneously restoring one’s life force when any of the five elements
have been depleted is a most extraordinary. Furthermore, in order to
avert  untimely  death  and  enhance  the  longevity  ritual,  diligently
perform the above-outlined practice and offering for animals that are
about  to  be  slaughtered  or  have  been  selected  for  slaughtering,  the
number of times equal to the age of the animals,  or three times that
amount,  for  instance.  With  butter,  draw  a  sun  and  moon  on  the
foreheads  of  the  animals.  At  the  end,  multiply  the  virtue  with
dedications and aspirations, and toss handfuls of flowers.

AN ADDITIONAL OFFERING TO THE HOUSEHOLD OR DRALA DEITIES  

༈ ཡང་ཁྱིམ་ལྷ་དང་དགྲ་བླ་རི་འབུལ་ལ་སཔོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཚེ་ཐར་གཏང་ན། རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ལ་བསང་སྦྱང་།
If you wish to combine the life release with a mountain offering to the
household  or  drala  deities,  cleanse  and  purify  the  prepared
decorations, and then recite:
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སཔོང་པའི་ངང་ལས་ཏི་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་སཔོག་ཆགས་
སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་བྱད་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འཔོང་ལ་
ཉམས་སཔོབས་དང་ལྡན་པ། ཁ་རླངས་དང་སྤུ་ལས་
འདཔོད་ཡཔོན་སྣ་ཚཔོགས་ཀྱི་སྤྲིན་འཕྲཔོ་བ། གཅིག་ལས་
བརྒྱ་སཔོང་དུ་མ་འཕེལ་བས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ། ལྷ་སྲུང་
རྣམས་ཀྱི་དབང་པཔོ་དྲུག་གི་སྤྱཔོད་ཡུལ་དུ་དགྱེས་རྒུའི་
ལཔོངས་སྤྱཔོད་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱེད་པར་གྱུར།
Out of emptiness the syllable ti appears, from which emerges the animals to be 
released, beautiful in appearance and pleasant to our senses, their figures healthy
and strong. Clouds of sensual delights waft out from their breath, their fur and 
theirs feathers. Each cloud multiplies thousands of times, pervading all of space 
with these sensual delights. The deities and guardians are delighted by this 
decadent feast, replete with the pleasures of the six senses.

ན་མཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བཔོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བཨཱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་
ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

nama sarva tathagaté bayo bisho mukhebé sarva takham utgaté saparana
imam gagana kham soha

ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛཔོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་དང་།
Thus  perform  the  sky-treasury  mantra  and  mudrā.  Then  bless  the
offerings with:
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ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ།
om benza saparana kham

ཞེས་པས་བྱིན་བརླབས་ལ།
ཀྱེ༔ མི་ཡི་ནཔོར་མཆོག་རྐང་བཞི་པ༔
kyé, mi yi nor chok kang zhipa
Kyé! So these animals, the supreme wealth of humans,

འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་བདེ་འཐཔོབ་ཕྱིར༔
trel dang yün gyi dé top chir
may attain both temporary and lasting happiness,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་བཙལ་ལཔོ༔
könchok sum la kyap tsel lo
we entrust them to you, the Three Jewels.

མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབ་པར་མཛཔོད༔
chok sum tukjé kyopar dzö
O Three Jewels, please care for them with compassion!

རྩ་བ་གསུམ་ལ་གུས་མཆོད་འབུལ༔
tsawa sum la gü chö bül
These offerings we make in devotion to the Three Roots.

རྩ་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསཔོལ༔
tsa sum chingyi lap tu söl
O Three Roots, please grant your blessings!
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ཆོས་སྐྱོང་ནཔོར་ལྷའི་རྟེན་དུ་འཛུག༔
chökyong norlhé ten du dzuk
May they become supports for the Dharma protectors and wealth deities.

སྲུང་མ་ནཔོར་ལྷས་དགྱེས་པར་བཞེས༔
sungma norlhé gyepar zhé
May the guardians and wealth deities delight in them.

ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་རྟ་སཔོགས་ཁ་སྒྱུར། འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals1

ལེ་འུའི་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
lé ü lha la bülwa yin
to the embryonic deities2

ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine cord of vitality!

ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!

རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!
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ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals

དཔལ་གྱི་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
pel gyi lha la bülwa yin
to the deities of glory.

ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine cord of vitality!

ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!

རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!

ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals

བསཔོད་ནམས་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
sönam lha la bülwa yin
to the deities of merit.
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ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine life-cord!

ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!

རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!

ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals

འགོ་བའི་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
gowé lha la bülwa yin
to the patron deities.

ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine cord of vitality!

ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!
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རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!

ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals

དབང་ཐང་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
wangtang lha la bülwa yin
to the deities of fortune.

ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine cord of vitality!

ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!

རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!

ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals
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མགོན་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
gönpé lha la bülwa yin
to the protector deities.

ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine cord of vitality!

ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!

རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!

ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals

སྐྱོབ་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
kyoppé lha la bülwa yin
to the guardian deities.

ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine cord of vitality!
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ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!

རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!

ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals

ལཔོངས་སྤྱཔོད་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
longchö lha la bülwa yin
to the deities of enjoyments.

ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine cord of vitality!

ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!

རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!
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ཚེ་དང་ལྡན་པའི་ཆེ་གེ་འདི་ནི༔
tsé dang denpé ché gé di ni
We offer these living animals

ཡུལ་གྱི་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན༔
yül gyi lha la bülwa yin
to the local deities.

ཚེ་ཡི་དམུ་ཐག་ཡར་ལ་དཔོངས༔
tsé yi mu tak yar la drong
Help us ascend the divine cord of vitality!

ཚེ་དང་བསཔོད་ནམས་འཕེལ་བར་མཛཔོད༔
tsé dang sönam pelwar dzö
Increase our life-span and merit!

རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛཔོད༔
taktu tsé yi dzi u dzö
Always act as the shepherd of our lives!

ཤ་འདི་ས་ཡི་ལྷ་ཡིས་སྲུངས༔
sha di sa yi lha yi sung
May the earth deities protect this flesh.

སྲུང་མ་དེ་ལ་སྲུང་དུ་བཙུག༔
sungma dé la sung du tsuk
O guardians, grant your protection!
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ཁྲག་འདི་ཆུ་ཡི་ལྷ་ཡིས་སྲུངས༔
trak di chu yi lha yi sung
May the water deities protect this blood.

སྲུང་མ་དེ་ལ་སྲུང་དུ་བཙུག༔
sungma dé la sung du tsuk
O guardians, grant your protection!

དཔོད་འདི་མེ་ཡི་ལྷ་ཡིས་སྲུངས༔
drö di mé yi lha yi sung
May the fire deities protect this warmth.

སྲུང་མ་དེ་ལ་སྲུང་དུ་བཙུག༔
sungma dé la sung du tsuk
O guardians, grant your protection!

དབུགས་འདི་རླུང་གི་ལྷ་ཡིས་སྲུངས༔
wuk di lung gi lha yi sung
May the wind deities protect this breath.

སྲུང་མ་དེ་ལ་སྲུང་དུ་བཙུག༔
sungma dé la sung du tsuk
O guardians, grant your protection!

སེམས་འདི་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཡིས་སྲུངས༔
sem di namkhé lha yi sung
May the sky deities protect this mind.
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སྲུང་མ་དེ་ལ་སྲུང་དུ་བཙུག༔
sungma dé la sung du tsuk
O guardians, grant your protection!

དབྱེར་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཡིས་སྲུངས༔
yermé tsé yi lha yi sung
May the life-force deities protect all inseparably.

སྲུང་མ་དེ་ལ་སྲུང་དུ་བཙུག༔
sungma dé la sung du tsuk
O guardians, grant your protection!

མི་ལ་ཚེ་སཔོལ་ཚེ་ཡི་རྟེན༔
mi la tsé tsöl tsé yi ten
To humans grant life, a support for life.

ཚེ་ཡི་རྟེན་དུ་བཙུག་ཏུ་གསཔོལ༔
tsé yi ten du tsuk tu söl
Please make firm this support for life!

ནཔོར་ལ་གཡང་སཔོལ་གཡང་གི་རྟེན༔
nor la yang tsöl yang gi ten
To wealth grant abundance, a support for abundance.

གཡང་གི་རྟེན་དུ་བཙུག་ཏུ་གསཔོལ༔
yang gi ten du tsuk tu söl
Please make firm this support for abundance!
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ཟས་ལ་བཅུད་སཔོལ་བཅུད་ཀྱི་རྟེན༔
zé la chü tsöl chü kyi ten
To food grant nourishment, a support for nourishment.

བཅུད་ཀྱི་རྟེན་ཏུ་བཙུག་ཏུ་གསཔོལ༔
chü kyi ten tu tsuk tu söl
Please make firm this support for nourishment!

ལྷ་སྲུང་དགྱེས་པའི་མཐུ་དཔལ་གྱིས། །
lhasung gyepé tu pel gyi
By the glorious power of pleasing the deities and guardians,

མི་མཐུན་གནཔོད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །
mitün nöpa kün zhi zhing
May all harm and adversities be pacified,

དགེ་ལེགས་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་རྒྱས། །
gelek yar ngö da tar gyé
Virtuous goodness grow like the waxing moon,

བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་མཛཔོད། །
tashi nangwé khyappar dzö
And may the light of auspiciousness shine everywhere!

སཔོག་ལ་ཆགས་པའི་ལུས་ཅན་ཀུན། །
sok la chakpé lüchen kün
May all embodied beings, those endowed with life,
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གནས་སྐབས་འཆི་བདག་འཇིགས་ལས་གྲོལ། །
nekap chidak jik lé dröl
be freed from the fears of the Lord of Death,

མཐར་ཐུག་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་འཔོད། །
tartuk tsé dang yeshé ö
and ultimately attain the glory

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དཔལ་ཐཔོབ་ཤཔོག །
pak tu mepé pel top shok
of the Infinite Light of Life and Wisdom3

ཅེས་བསྔོ་སཔོན་ཤིས་བརྗོད་བྱས་ལ་མེ་ཏཔོག་འཐཔོར། སྤྱིར་ཚེ་ཐར་གྱི་
རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཐཔོང་གྲོལ་ཙཀྲ་མིག་ལམ་དུ་བསན། ཚཔོར་
གྲོལ་ས པོ ས་དུད་སྣར་བདུག །རེག་གྲོལ་བྱེ ་མ་འཐཔོར། རྟེན་བྱིན་
རླབས་ཅན་དང་བཏགས་གྲོལ་མགོར་བཞག །མྱང་གྲོལ་དམ་རས་
ཆུར་སྦྱངས་ནས་བླུད། ཐཔོས་གྲོལ་ཞི་ཁྲོ་དང་བཏགས་གྲོལ་སྙིང་པཔོ། 
ཡིག་བརྒྱ། ཤཔོ་དྷ་ནི། ཀཾ་ཀ་ནི། པདྨ་གཙུག་ཏཔོར་སཔོགས་གསར་རྙིང་
གི་གཟུངས་སྔགས་རྣམས་དང་། རཔོར་སེམས། འཔོད་དཔག་མེད། མི་
འཁྲུག་པ། རིན་ཆེན་གཙུག་ཏཔོར་ལ་སཔོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་
རྣམས་རྣ་བར་ཐཔོས་ངེས་སུ་བརྗོད་ལ་སཔོན་ལམ་འདེབས་པ་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆེ། དུད་འགྲོ་དེའང་ཕྱིན་ཆད་ཅི་བདེར་འཇོག་པ་དང་ཁྱད་པར་
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གསཔོད་གཅོད་བྱས་ན་ཉེས་པ་བརྒྱ་འགྱུར་དུ་ཆེ་བས་ཚེ་ཐར་ངེས་བྱའཔོ། 
།
Thus  conclude  with  prayers  of  dedication,  aspiration  and
auspiciousness, while tossing flowers. In general, for all those beings
whose lives have been freed, show them the chakras that liberate upon
sight, let them smell the incense that liberates upon smell, and scatter
them  with  the  powder  that  liberates  upon  touch.  Then  place  these
sacred objects and a liberation-upon-wearing amulet on their heads.
Give them cleansing water mixed with samaya substances to drink as
the liberation-upon-taste. Finally, it is very important to recite within
hearing  distance  dhāra īs  and  mantras  of  the  Nyingma  or  Sarmaṇ
schools—such  as  those  found  in  Liberation-Upon-Hearing  from  the
Peaceful  and  Wrathful  Deity  cycles4,  the  Essential  Liberation-Upon-
Wearing5,  the  Hundred-Syllable  mantra,  the  Śodani,  Ka kani,  orṃ
Lotus-U ī a  mantras,  and  the  names  of  the  buddhas,  such  asṣṇ ṣ
Vajrasattva,  Amitābha,  Ak obhya,  and  Ratnaśikhin—as  well  asṣ
aspiration prayers. Afterwards, release the beings in a suitable place
and ensure that they are protected from being slaughtered in the future.

ལུགས་སཔོལ་ཕྱི་མ་འདི་ནི་ཀློང་གསལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ནས་
བྱུང་བ་སྟེ་མགོ་གཤམ་ཕྲན་བུ་རུང་མཐུན་ནས་ཁ་སྐོང་དུ་བགྱིས་པའཔོ། 
།འདིའང་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་བསམས་ནས་པདྨ་གར་
དབང་བླཔོ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རཔོང་ཤཔོད་བདེར་འདུས་ཕཔོ་བྲང་དུ་
བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་ད་ཧམངྒ་ལཾ།། །།
This  later  ritual  was  extracted  from  The  Innermost  Secret,
Unsurpassed  Longevity  practice  of  Longsal  Nyingpo.  I  have  merely
added some supplementary prayers to the ritual,  assuming that this
could  benefit  some  practitioners.  Padma  Garwang  Lodrö  Thayé
compiled this ritual in Dzongshö Derdü Phodrang. May virtue abound!
Sarvadā ma gala !ṅ ṃ
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༈ ཚེ་ཐར་གྱི་ཕན་ཡཔོན་བཞུགས་སཔོ། །
The Benefits of Releasing Lives

ཨེ ་མ་ཧཔོ། ན་མཔོ་བཻ ་རཔོ་ཙ་ན་ཨོཾ། འཁོར་བ་དཔོང་སྤྲུགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལཔོ། །
Emaho!  Namo  vairocana  o .  Homage  to  the  divine  Dredger  ofṃ
Samsara!

སྔོན་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་མུ་སྟེགས་རྒྱལ་པཔོ་འཕྲི་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་དེས། ཟ
ས་སུ་ཤ་ཁྲག་དཔོན་མཔོ་ལ་དགའ་ཞིང༌།  སེམས་ཅན་ཁྲི་ཕྲག་སཔོག་
གཅོད་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱིས་དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་རཔོ་རྗེ་
དམྱལ་བར་སྐྱེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚད་ནི་ལན་བརྒྱ་རེ་འཆི། བརྒྱ་
རེ་སཔོས་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་ནས་ཡཔོད་པ་ལས།
In the past in India there once lived a heretical king named Trichen who
liked  to  gorge  on  fresh  meat  and  blood,  and  who  killed  tens  of
thousands of beings. As the karmic ripening of this, he was reborn in
the Vajra Hell, one of the eighteen hell realms. His suffering there was
immense, and from time to time he would die, only to revive there once
more.

ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་དགའ་བཔོས་མ་དག་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱི་
སྡུག་བསྔལ་མཐཔོང་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པས། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ནས། མི་དེ་ནི་ཟས་སུ་ཤ་ཁྲག་ལ་དགའ་ཞིང་
སེམས་ཅན་གྱི་སཔོག་བཅོད་པའི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་གསུངས་སཔོ། །འཇིག་

33



རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཚེ་ཐར་བཏང་ན་ཐར་རཔོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལས། 
དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བཔོས་མི་དེ་ཡི་དཔོན་དུ་ཚེ་ཐར་བཏང་བས། རཔོ་རྗེ་
དམྱལ་བ་ལས་ཐར་རཔོ། །ལཔོ་རྒྱུས་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ནཔོ། །
When venerable  Ānanda saw  the  suffering  of  this  impure  being,  he
spoke of it to the Blessed One. The Blessed One then said, “This is the
karmic ripening of the act of murdering beings and savoring their flesh
and blood. He can be freed from this suffering if the lives of other beings
are released in this world on his behalf.” Ānanda then released lives on
his behalf, and he was freed from hell. This story illustrates the efficacy
of releasing lives.

ཕན་ཡཔོན་ནི་སེམས་ཅན་ཚེ་ཐར་བཏང་ན་དགེ་སཔོ ང་སཔོམ་ལྡན་དང་
འདའཔོ། །ལུག་ཚེ་ཐར་གཅིག་གིས་ངན་སཔོང་ལན་གཅིག་དག་གོ །ར་
ཚེ་ཐར་གཅིག་གིས་ངན་སཔོང་ལན་བདུན་དག་གོ །འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་ན་མི་བརྒྱ་རྟ་བརྒྱ་བསད་པའི་སྡིག་པ་ཡཔོད་ཀྱང༌། ཚེ་ཐར་
གཅིག་བཏང་བས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་གོ །ཚེ་ཐར་བཅུ་གསུམ་བཏང་ན་
བསྐལ་པ་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་གོ །
As for the benefits of this practice, if you release lives you will be like a
fully-ordained monk who keeps his vows faultlessly. By releasing one
sheep, one rebirth in the lower realms will be purified. By releasing one
goat, seven rebirths in the lower realms will be purified. Even if you
have performed the negative karma of killing a hundred people and a
hundred horses within this world, such misdeeds and obscurations will
be  purified by releasing a single life.  By releasing thirteen lives,  the
misdeeds and obscurations of ten thousand aeons will  be purified. If
lives are released for the sake of someone whose lifespan is running out,
their lifespan will be lengthened. And if thirteen lives are released for
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the sake of someone who is certain to die in three days’ time, it is certain
that their lifespan will be increased for three years.

སེམས་ཅན་ཚེ་ཟད་པའི་དཔོན་དུ་ཚེ་ཐར་བཏང་ན་ཚེ་བསྲིང་བར་འགྱུར་
རཔོ། །ཡང་ཚེ་ཟད་པའི་མི་ཞིག་ཞག་གསུམ་འཆི་ངེས་པ་ལ་ཚེ་ཐར་
བཅུ་གསུམ་བཏང་ན་མི་དེ་ལཔོ་གསུམ་ཚེ་བསྲིང་ངེས་པར་འགྱུར་རཔོ།  །
ཚེ་ཐར་ཏེ་བསད་ན་མི་བརྒྱ་སཔོག་གཅོད་པ་དང་འདའཔོ། །དེ་ལ་སཔོགས་
པའི་ཉེས་དམིགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདཔོ་
ལས་གསུངས་སཔོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
Killing a being who has been released is like killing a hundred people.
To take the lives of  such beings is an act  that carries immeasurable
defects, as explained in the Blessed One’s teachings. Sarvā mangala .ṃ

Lhasey Lotsawa Translations, 2022 (trans. Laura Dainty, Peter Woods,
and Stefan Mang; ed. Libby Hogg).
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1From here onwards replace each occurrence of “animals,” ‘ché gé’ in the
Tibetan phonetics, with the name of the type of animals, such as horses.
2Embryonic deities (le’u lha) are associated with protecting children in the
womb.
3A reference to Amitābha and Amitāyus.
4This refers to those cycles revealed by Karma Lingpa, among others.
5This  is  found  in  the  Fourfold  Heart  Essence  (snying  thig  ya  bzhi)  of
Longchenpa
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