
LIBERATION IN THE PALM OF YOUR HAND 
A Lam Rim Discourse by Pabongka Rinpoche 

 
༈ ཉིན་བ'་ག)མ་པར། .ོན་0་ས་བཅད་ཇི་5ར་སོང་ཟིན་པ་8མས་དང༌།  
 
ཆོས་%ི་'ལ་པོ་ཙ+ང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ 1་ག3ང༌། Pabongka Rinpoche quoted from Tsongkapa, that great 
Dharmaraja:   
 
ཤི་ནས་ངན་འ(ོར་མི་,ེའི་གདེང་མེད་ཅིང༌། ། 
You have no assurance that you will not go.  
To the lower realms after death.  
 
ཞེས་སོགས་'ངས་ཏེ་*ོན་འ-ོའ .་ག/ང་བཤད་མདོར་བ5ས་ཤིག་7ལ་ནས། འཇིག་;ེན་<ི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བ>ན་ 
པ་ལ་གཉིས་(ི་དང་པོ་,བས་འ/ོའ 0་1ོར་ལ་བ#ར་བཤད་མཛད། After this short intro-duction, he 
restated the headings already covered, and reviewed the first  subsection of the heading 
‘Teaching the Means for Happinessin Your Next Rebirth.’  
 
!ངོ་%ལ་མདརོ་བ+ས་ཏེ་བ/ན་པ་ནས། This first subsectionནང་གསེས་'མ་)།  deals with taking refuge. 
He then brieflyམདོར་བ'ས།  taught how to pursue!་མ$ད། this practice: 
 
!ིད་%ི་ས་བཅད་)བས་ངན་འ-ོའ /་0ག་བ2ལ་བསམ་པ་དང༌། 8བས་འ-ོ་ས་བཅད་སོ་སོར་ཡོད་%ང༌། ;ོང་འ!ིད་ 
!ོང་%བས་འོག་*་གསལ་བ་,ར་.གས་ནས་བ0ོམ་དགོས། When people give oral discourses!ིད།  there 
are separate headings for contemplating  the  sufferings of the lower realms and for 
taking refuge. However, when one is  taking a  ‘practical teaching,’ one must meditate on 
a combination of these two  headings, as  explained below.	 
 
དེའི་&ལ་ནི། !ི་བོའ '་(་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་.ེས། དེའི་2གས་ཀ་ནས་5བས་6ལ་ཚ8གས་ཞིང་;ར་ཆ་ཚང་ཞིག་ 
མ"ན་%ི་ནམ་མཁར་)ོས་ཏེ། ད0ལ་བ་སོ་སོ་དང༌། "ད་འ6ོ། ཡི་8གས་:མས་;ི་<ག་བ=ལ་སོ་སོར་>གས་?ག་@་ 
བསམས་ནས། རེ་རེའི་མཐར་འཇིགས་.ག་རེ་/ང་བ་ན། 1བས་འ2ོ་རེ་རེ་4ས་ཏེ་6གས་པ་ཡིན།• 
This is how it is done. After you petition [the visualisation of] your guru above the crown 
of your head, he emanates from his heart a complete refuge visualisation, for example the 
merit field, and this stands before you in space. Then, think deeply about the individual 
sufferings of each of the hells and the sufferings of animals and hungry ghosts; as you 
become terrifiedའཇིགས་'ག of each lower realm, take refuge. 
 



འདིའི་%བས་དཔེར་ན། འཇིག་/ེན་ན་མི་ནག་ཆེན་ཉམ་ཐག་ཅིག་མགོ་འ6ེན་དཔོན་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་#ེད་པ་ན་རང་ 
ཉིད་འཁོས་ཀ་དམན་ཡང་.བ་0ེན་དཔོན་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་6མ་7་8ོ་བདེ་འབོལ་:ིས་དེ་ལ་མགོ་འ;ེན་བཅོལ་བ་ 
!ར། This is the integration. An illustration: if in this world a pettyཉམ་$ང་། criminalནག་ཅན། 
gets the supportof an influential official, it sets the criminal’s mind at rest and he thinks, 
‘I cannot do much by myself, but I have the backing of a great official.’ That is why he 
sought his support. Similarly, 
 
ངན་སོང་ལ་འཇིགས་པ་ན་དེ་ལས་.ོབ་པའི་.བས་བ0་བ་མེད་པ་དཀོན་མཆོག་ག4ཾ་བདག་གི་མགོན་.བས་!་བ$ཊ་
ཡོད་%མ་'་(ོ་ལིངས་-ིས་བཀལ་ཏེ་2བས་འ4ོ་5ེད་པ་ཞིག་དགོས། 2བས་འ4ོ་4ངས་གསོག་5ེད་ན་;ོར་ཆོས་ 
!ི་ད%་དེར་(ས་པས་ཆོག་མོད། མཚམས་འདིར་དམིགས་2ོར་ག3མ་དང་5གས་ཏེ། 7་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་ 
ག"མ་ལ་&བས་"་མཆིའོ། །ཞེས་པ་1་2འི་3ོ་ནས་བསགས་5ང་7ང་ག"ངས། if you are terrified of the 
lower realms you will want to take refuge and take confidence from the thought: ‘I have 
come under the protection of the Three Jewels, a refuge that won’t prove deceptiveབ"་མེད། 
If you are taking refuge a number of times, it is enough to repeat the beginning of the 
preparatory rites. However, in this section of the Lam-rim you should combine three 
Lam-rim meditation topics together, although it is still all right to repeat only ‘I take 
refuge in the guru, the tutelary deities, and the Three Jewels’ a number of times.  
 
དེ་ཡང་ད&ལ་བ་ཡང་སོས་པ་,་-འི་0ག་བ2ལ་བསམ་4བས་ལ་མཚ6ན་ན་དམིགས་4ོར་ག9མ་ལས།  Let us take 
the section on thinking about the suffering of the Hellof Continual Resurrection as an 
example. The three meditation topics would go as follows. 
 
དང་པོར་རང་ཉིད་དེར་*ེས་ཟིན་པའི་ཉམས་བཏོན་ཏེ་བཟོད་ཐབས་མེད་པའི་3ལ་བསམ། དེའི་ཚ7་ད་8་རང་རེ་དེར་ 
!ེས་མེད་'མ་པ་)ང་མཚམས། First, once you have insight into being reborn in this hell, you 
think how it would be impossible to endure it. At this point you will have the thought: ‘I 
have not now been reborn there. 
 
དམིགས་'ོར་གཉིས་པ། ད་-་དེར་/ེས་མ་ཟིན་2ང་དེར་/ེ་འ5ར་6ི་ལས་8ོབས་ཆེ་བ་མང་པོ་བསགས་ལ་མ་ཉམས་ 
པར་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་མ་ཤི་0ན་ལ་3ོང་མི་4ས་པའི་0ལ་དང༌། དེ་མ་4ས་ན་དེས་དེར་%ེ་ངེས་པའི་+ལ་བསམས་ 
ཏེ་འཇིགས་)ག་གི་*ོ་བ-ེད། The second meditation topic comes in at this point. Think that 
though you have not  taken rebirth in this hell now, you have accumulated very powerful 
karma to be born  there; this karma has not declined [in strength] and you will not be able 
to purify it  before you die. And as you cannot purify it you are certain to be born there. 
This should terrify’འཇིགས་!ང# དངངས་'ག་)ེད་པ།  you.	 
 



དེ་ནས་དམིགས་)ོར་ག,མ་པ། དེ་$་%འི་ངན་སོང་དེ་ལས་-ོབ་པའི་-བས་0ལ་འདི་1མས་ལ་མ3ེན་བ4ེ་5ས་ 
ག"མ་སོགས་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་མངའ་བས།  Then comes the third meditation topic. You think: 
‘The refuge to protect me  from  this lower realm should have immeasurable numbers of 
good qualities omni- science, love,  ability and so forth. How lucky I am to have found 
such a refuge!’ And then take refuge. Follow the same process for the other lower realms. 
 
འདི་%་&འི་'བས་བཙལ་,་ཡོད་པ་0བས་ལེགས་3མ་,་'བས་འ5ོ་6་བ་སོགས་རིགས་འ5ེ་ག8ངས། དེ་ཡན་<ིས་ 
!བས་འ&ོའ (་)ིད་,ས་འ-ིང་བ/ས་པའི་1ལ་3་ལེགས་པར་7ས་ཟིན་ནས། After giving three excellent 
versions of the teachings on taking refuge an elaborate  version, a medium length and a 
short version - Rinpoche continued. 
 
གཉིས་པ་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་.ི་/་བ་ལས་འ1ས་ལ་ཡིད་ཆེས་.ི་དད་པ་བ4ེད་པ་ལ།  
DEVELOPING BELIEVING FAITH IN THE LAW OF CAUSE ANDEFFECT  THE 
ROOT OF ALL HEALTH AND HAPPINESS 
 
དེ་$ར་དཀོན་མཆོག་ལ་-བས་0་སོང་བས་ངན་འ3ོའ 4་-ེ་བ་ལན་རེ་ལན་གཉིས་ཙམ་བ+ོག་པར་ངེས་1ང༌། ངན་ 
སོང་ལས་གཏན་)་ཐར་བ་མ་ཡིན་པས།   Because you have taken refuge in the Three Jewels you 
can be sure that you have prevented one or two rebirths in the lower realms, but not that 
you will be free of the lower realms forever.  
 
!ིན་ཆད་ངན་སོང་*་མི་འ-ོ་བའི་/ོ་གདེང་བ2ན་པོ་ཞིག་5ེད་འདོད་ན་6བས་འ-ོའ 7་བ8བ་9་ལ་འབད་དགོས། དེ་མ་ 
འབད་ན།  If you want to be confident of never again going to the lower realms you must 
try to  follow the advice that goes with taking refuge. Here is an illustration of what 
happens  when you do not.  
 
དཔེར་ན།    མི་ནག་ཆེན་ཞིག་གིས་ཁ་+ག་པའི་དཔོན་ལ་1བས་བཅོལ་བ་ན།   དེས་%ིན་ཆད་)ང་དོར་འདི་དང་འདི་ 
!ིས་ཟེར་བ་&མས་མི་ཉན་པར།   ལས་ཚབས་པོ་ཆེ་ཤ་+ག་-ས་ན་དཔོན་དེས་0ང་2ོབ་ཐབས་མེད་པར་6ར་7ིམས་ 
!ིས་མནར་བ་  When a criminal seeks the protection of an influential official, the  official 
may tell him: ‘From now on, you should do this and not do that.’ If the criminal  does not 
listen and instead only commits more crimes, there is no way that even  that official can 
protect him: the criminal will again run foul of the law. 
 
བཞིན་&་རང་ཅག་གིས་,ང་-བས་འ/ོའ 1་བ2བ་3་4ལ་བཞིན་མ་བ$ངས་ན། དཀོན་མཆོག་ག.མ་/ིས་ཅི་ཡང་ 
མཛད་%་མེད་པས།  Similarly, if we do not keep the advice that accompanies taking refuge, 
there is  nothing the Three Jewels can do for us.  
 



དེའི་&ིར་(ོན་པ་དེས་བ(ན་པའི་ངན་སོང་ལས་0ོབ་པའི་0བས་དངོས་ནི་ཆོས་ཡིན་ཞིང༌།  དེ་ཡང་ལས་འ)ས་*ི་ 
!ང་དོར་'ེད་པ་ཉིད་ཡིན། This is why our Teacher taught that Dharma  is the one true refuge to 
protect us from the lower realms. Dharma itself is the act of  modifying our behaviour 
according to the law of cause and effect.  
 
ལས་འ%ས་ལ་ཡིད་ཆེས་(ི་དད་པ་མ་+ེས་ན། དགེ་བ་0ང་2་ནས་3བ་འདོད་དང༌། མི་དགེ་བ་0ང་2་ནས་7ོང་ 
འདོད་མི་'ེ་ལ། ལས་འ,ས་-ི་.ང་དོར་1ལ་བཞིན་མ་5ས་ན་མཁས་པ་8ེ་9ོད་ག;མ་པ་དང༌། =བ་པ་ཐོབ་པའི་ 
!ལ་འ%ོར་པ་ཡིན་ཡང་ད.ལ་བར་འ0ོ་1ེ། If you do not develop  believing faith in the law of 
cause and effect you will only want to practise a little  virtue and to abandon a little non-
virtue. As long as you do not properly modify your  actions according to the law of cause 
and effect, you could still go to hell,  despite being  well versed in the three baskets or 
being a great  adept and yogi.  
 
 
!་མ་ཨ་ཝ་&་'ི་པས་ཟམ་ཁ་ཞིག་ནས་ཞལ་1ིར་གཟིགས་3ིས་ཇོ་བོ་7ེ་ལ།  ཇི་$ིད་བདག་(་འཛ+ན་པ་མ་/ངས་2ི་ 
བར་$་ལས་འ(ས་ལ་མ་བ*ིས་ན། མཁས་པ་འདི་ཞེས་3་བ་དང་5ལ་འ3ོར་པ་འདི་ཞེས་3་བ་ཡང་ད8ལ་བར་9ེས་ 
འ"ག་ཅེས་ག(ངས་པ་དང༌། .་ལོ་ཆེན་པོ་ཡང་ད4ལ་བར་དར་7ི་ཕོ་ལོང་བ:བ་པའི་;ན་ཙམ་"་ཕེབས་དགོས་>ང 
་བར་ག%ངས་ཡོད། Once Guru  Avadhutipa looked back at Atisha while they were crossing a 
bridge, and said: ‘Until you abandon grasping at a self and while you still place little 
value on the law of cause and effect [always] remember that scholar so and so and yogi 
such-and-such were reborn in hell.’ They say that even great Ra the translator had to 
spend a few moments in hell. 
 
ཡང་$་གར་ནས་)ོ་+ེ་འཇིགས་0ེད་2ི་3ལ་འ0ོར་པ་ཞིག་ཡི་དམ་དེའི་ག8གས་ཅན་:ི་ག;ག་འ<ེ་ཡི་=གས་>་?ེས་
པ་བོད་&་འོངས་པ་ལ།      A yogi in the Yamantaka tantra was reborn as an evil hungry ghost 
that physically resembled this tutelary deity; the ghost travelled from India to Tibet. 
 
ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཁོ་འདིར་བ/ད་ན་བོད་ལ་གནོད་ག2ངས་ཏེ་གཏོར་མ་བ6ོས་ནས་7ིར་8ོད་པར་མཛད་པ་དང༌། Great 
Atisha said, ‘If it remains here, Tibet will be harmed,’ so he dedicated ritual cakes to the 
ghost and made it go away. 
 
!ས་$ིན་ལ་ཆོས་*ང་གཅིག་.ོ་ལ་ཡོད་པས་2ང་མ་ཕན་པར་ད6ལ་བ་རབ་8་ཚ་བར་:ེས།   !མ་ཟེའི་(ེ)་ཙ་ན་,་ 
ཞེས་པ་གཤིན་*ེ་གཤེད་,བ་པས་མི་མང་པོ་མངོན་&ོད་(ི་མ*ས་བསད་པས་ད.ལ་བ་མནར་མེད་2་3ེས་པར་ག5ངས
་པ་#ར་ཡིན། Devadatta knew a great deal of Dharma, but this did not help him, as he was 
reborn in the Even Hotter Hell. A brahmin named Chanakya had achieved visions of 



Yaman-taka and had killed many people through his paranormal powers. They say he 
was reborn in the Hell Without Respite. 
 
ལས་འ%ས་&ལ་བཞིན་མ་བ,ངས་ན། མཚམས་བ0ེན་2བ་3ས་4ང་མི་ཕན་ཏེ།  འཕན་པོ་ཕོད་མདོའ :་འཇིགས་3ེད་ 
!ི་$ལ་འ#ོར་པ་ཞིག་*ང་ཡི་དམ་/ི་ག0ཊ་ཅན་$ི་ཡི་'གས་*་+ེས་ནས། !བ་$ོགས་(ར་ག*ར་+ོང་བར་འོངས་ 
པ་དང༌། If you do not keep to the law of cause and effect, doing a tantric retreat will not be 
of  any help. A yogi in the Yamantaka tantra from Lower Paenpo was also reborn as a  
hungry ghost, taking the form of the tutelary deity. Some of his fellow practitioners  were 
performing a burnt offering for the dead; this yogi went to it to beg for food. 
 
!ི་ཀ་མ་ལ་'ི་ལའི་གནས་བ-ན་ཞིག་/ང་ཡི་2གས་ལག་པ་4ིན་ཀ་ལོག་6་7ར་པ་ཞིག་6་9ེས་;ལ། Kyabje 
Pabongka Rinpoche told how an elder of Vikramashila Monastery was reborn as a 
hungry ghost with a deformed hand. 
 
དེས་ན་ལས་འ(ས་ལ་ཡིད་ཆེས་,ིས་-ང་དོར་མ་2བ་ན། མཁས་པ་དང་7བ་པ་གང་གིས་,ང་མི་ཕན་པར་མ་ཟད། 
ལས་$ི་&མ་པར་*ིན་པ་བསམ་མི་-བ། །བ/ེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་8ད་འ9ོར་;ེ། །ཞེས་ག=ངས་པ་#ར་ལས་ 
འ"ས་%ད་'་བསད་ན་*ང་སེམས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡང་ངན་སོང་'་5ེ་བ་ལེན་པར་ག8ངས། So, if you are 
unable to modify your behaviour out of a belief in the law of cause and effect, being a 
scholar or adept will be of no help at all. And it is said: ‘Karma ripens in inconceivable 
ways - even lords of love are born as animals.’ In other words, they say that even 
mahatma Bodhisattvas have taken rebirth in the lower realms when they ignored the law 
of cause and effect.  
 
དེས་ན་&ོམ་)ི་འགོ་-ན་.ོང་འཆོས་པ་དང༌། ལམ་རིམ་&ི་འགོ་དལ་འ+ོར། ཆོས་ལག་ལེན་&ི་འགོ་ལས་འ1ས་ནས་ 
!གས་པ་!གས་པ་ཡིན། This is why setting one’s motivation is the start of all meditations, 
why the optimum human rebirth is the start of the Lam-rim, and why the law of cause and 
effect is the start of putting the Dharma into practice.  
 
འདི་ལ་འཇིག་(ེན་པའི་ཡང་དག་པའི་.་བ་ཞེས་2ང་ཟེར་ཏེ། འདིའི་འཇིག་(ེན་པ་ཞེས་པ་སོ་8ེ་ལ་9ེད་ཅིང་སོ་སོ་8ེ 
་བོ་$མས་'ིས་འདི་ཉིད་ལ་གཙ/་ཆེ་བ་2ེད་དགོས་པའི་དོན་ཡིན། ད་7་མང་པོ་ཞིག་གིས་7་བ་ལ་མོས་པ་ཆེ་མདོག་ཁ་ 
བར་$ེད་'ང༌། དང་པོར་ལས་འ(ས་ལ་ཡིད་ཆེས་.ི་དད་པ་/ེས་ནས་འདི་ལ་1ང་3ང་4ལ་བཞིན་7་8ེད་པ་དགོས་ 
!ི། The law of cause and effect has even been called ‘the correct view for worldly people.’ 
Here ‘worldly people’ is taken to mean ordinary beings;  the whole phrase means that 
ordinary beings should, above all, act according to these laws. A great many people these 
days pretend to esteem the view highly, but you must first develop believing faith in the 
law of cause and effect and then modify your behviour	accordingly.		
 



 
དེ་མིན་ཆོས་(ན་)ལ་+ི་ཁ་ཏོན་.མ་.མ་ཞིག་དང༌།5་བ་བ7ོམ་)ལ་+ི་མཉམ་གཞག་འ(་:ེད་པར་བ>ོན་པ་ནི། 
ཆོས་ ཟེར་བ་ག་འ(་)ེད་དགོས་མ་ཤེས་པའི་1གས་ཡིན། If you do not do this you may mumble your 
recitations and pretend you are  recalling the Dharma, or work hard at imitating 
meditative absorption and pretend that this is meditating on the view, but these are just 
signs that you do not know what ‘Dharma’ entails. 
 
འགའ་ཤས་རང་གིས་)ང་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་1་2ིག་པ་4ེད་ལ། འཁོར་གཡོག་དགེ་*ག་གཞན་མང་པོ་ཡང་$ོཊ 
ཐམས་ཅད་'་མངགས་ནས་"ིག་པའི་ལས་མང་པོ་,་བ.མ་/ེ།    2་ལངས་3ི་ཉལ་5ིས་ཁ་ཏོན་འ9་:ེད་<ལ་:ེད་པ་ 
ནི་ལག་ལེན་'ིན་ཅི་ལོག་གོ།  Some people commit sins all day and night and even order others, 
servants and pupils, to carry out many sinful actions all over the place. These people  may 
go through the motions of getting up early and going to bed late after doing their 
recitations, but this is the wrong way to go about a practice. 
 

ལས་འ%ས་&ིར་བསམ་པ། THINKING ABOUT CAUSE AND EFFECT IN GENERAL 

དེས་ན་ལས་འ(ས་ལ་ཡིད་ཆེས་,ི་དད་པ་.ེ་བ་ལ་ལས་འ(ས་བསམ་དགོས་པས། So you must think about 
the law of cause and effect in order to develop this believing faith in it. 
འདི་ལ་ག'མ། །  There are three sections here:  
༡) ལས་འ&ས་'ིར་བསམ་པ། (1) thinking about cause andeffect in general;  
༢) "ེ་%ག་'་བསམ་པ། (2) thinking about the specifics;  
༣) བསམས་ནས་འ(ག་*ོག་,་-ལ་ལོ (3) after thinking about these things,the way to modify 
your actions. 
 
ལས་འ%ས་&ིར་བསམ་པ། THINKING ABOUT CAUSE AND EFFECT IN GENERAL 
 
དང་པོ་ལ་གཉིས། This has two subsections:  
༡༽ #ིར་བསམ་*ལ་དངོས་དང༌། (1) thinking about cause and effect in a truly general way;  
༢༽  སོ་སོར་'ེ་)ེ་བསམ་པའོ། (2) thinking about some specific points. 
 
!ིར་ལས་འ(ས་!ིར་བསམ་+ལ་དངོས་ལ། THINKING ABOUT CAUSE AND EFFECT IN A TRULY 

GENERAL WAY 
 
འདི་ལ་ནང་གསེས་+ི་བཞི།    This has four subheadings:  
༡༽ དང་པོ་ལ་ལས་ངེས་པའི་-ལ།  (1) how karma is fixed;  



༢༽ ལས་འཕེལ་ཆེ་བ། (2) karma shows great increase; 
༣༽ ལས་མ་'ས་པ་དང་མི་འ-ད་པ། (3) one does not meet with something if one has not                   
created the karma for it to happen;  
༤༽ ལས་&ས་པ་(ད་མི་ཟ་བ་བཞི་/ེ། (4) karma once created will not disappear of its own accord.  
 
བཅོམ་&ན་འདས་+ིས་ལས་+ི་.ལ་བཞིར་ག2ངས་པ་དེ་དག་ཡིན་པས་གནད་ཤིན་'་ཆེ་ལ། The Bhagavan 
himself spoke of karma in these four ways, so they are most vital. 
 
དེའི་དང་པོ་ལས་ངེས་པ་ནི།  HOW KARMA IS FIXED 

 
The Transmission of the Vinayasays: ‘འ"ལ་བ་&ང་ལས། 
ཅི་འ%་བ་ཡི་ལས་*ས་པ། །འ-ས་.་དེ་འ%་འ1ང་བར་འ4ར། །ཞེས་ག'ངས་པ་*ར• 
Whatever karma is created will bring a corresponding result.’ In other words, the result of 
some virtuous action the cause can only be happiness; this cause does not bring suffering.  
 
!་དགེ་བ་'ས་པའི་འ,ས་-་བདེ་བ་ཁོ་ན་ལས་2ག་བ3ལ་མི་འ#ང༌། '་མི་དགེ་བ་.ས་པའི་འ1ས་2་3ག་བ4ལ་ཁོ་ 
ན་ལས་བདེ་བ་མི་འ+ང་བའི་-་འ.ས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་བོན་རོ་ཚ་བ་ལས་འ.ས་6་སོགས་རོ་ཚ་བ་དང༌། 
དེ་བཞིན་(་ཁ་བ་ལས་ཁ་བ། མངར་བ་ལས་མངར་བ་འ1ང་བ་ངེས་པ་3ར་ད་3་4འི་5བས་6་གཟབ་དགོས་པ་ལས། 
འ"ས་%་&བ་ཚར་ནས་འཆོས་ཐབས་མེད།  The result of some non-virtuous action - the cause - can 
only be suffering; this cause does not bring happiness. This is the fixed [aspect] of cause 
and effect. For example, it is fixed that from the seed of a hot-tasting plant comes hot-
tasting fruit. From the seed of a bitter plant comes bitter fruit; from a sweet plant’s seed, 
sweet fruit. Now is the time that we create karmic causes so we must exercise care, for it 
is impossible to put things right once the cause has produced its results. 
 
 
རང་རེའི་ན་ཚ་སོགས་འགའ་ཞིག་ལ་རིམ་/ོས་མི་ཕན་པ་ཡང་3་འ4ས་སོ་སོར་སོང་བ་6ེ། ས་བོན་སིར་པན་8་9་ཁ་ཚ་ 
བ་ཞིག་བཏབ་ནས་)ེས་ཟིན་ན། དེ་མངར་མོ་འོང་ཐབས་4ིས་གཡས་གཡོན་6་7ན་འ8མ། ཁམ་:་སོགས་བཏབ་4ང་ 
སིར་པན་མངར་བར་*ེད་མི་-བ་པར་སོ་སོ་ནས་/ེ་བ་བཞིན་ནོ། ། When we get sick, for instance, having 
rituals performed may sometimes not help; the  ritual and the illness go their individual 
ways. If you plant the seed of a hot tasting plant, chili for example, and then once it has 
started to grow you plant grapes and peaches, say, around the chili as a way of making it 
turn sweet, the plants will only grow as individuals [and not have the effect you want]. 
དེས་ན་&་གང་འ*་ཞིག་བསགས་ན་འ.ས་/་དེ་0་/་ཞིག་འ1ང་བས་ལས་འ.ས་ནི་ཤིན་4་5་བ་ཡིན། Cause and 
effect is extremely subtle, because any cause one accumulates will་bring its correspon- 
ding result.  



 
དེ་ཡང་&ོན་ཚ*་དང་+ན་པ་-ན་པ་བཟང་+ན་0ི་2ས་མི་5ག་པ་དང༌།  9ད་ཤིན་#་$ན་པ་&ང་བ་གཉིས་ཀ་.ོན་!ལ 
་པོ་ཞིག་གིས་མཆོད་+ེན་ཆེན་པོ་གཅིག་བཞེངས་1བས་དེའི་ལས་4ེད་པའི་5་མིའི་6ས་7་8ེས་ཏེ།མཆོད་+ེན་བོངས་ཚ
ད་ཆེ་བས་དེས་ཁོས་མཆོད་*ེན་ཆེན་པོ་འདི་འ/་བཟོས་ནས་ཅི་2ེད།   The monk Priyabhadra had an 
extremely ugly body and an extremely sweet voice. Both of these were caused by the 
following. In a past life he had been born a coolie when a certain king was building a 
huge stupa.  
 
ཚར་$ས་མི་འོང་ཞེས་ངན་.ས་/ས་པ་དང༌།  4ེས་5་མཆོད་7ེན་ཟིན་པ་ན་#ར་%ས་པ་དེའི་ནོངས་བཤགས་1་མཆོད་ 
!ེན་ལ་&ིལ་(་)ལ་བའི་འ,ས་(ར་ག0ངས་པའི་རབས་དང༌། The stupa was so enormous that he said, 
‘Why are they building this stupa so big? It will never get finished.’ Later, when the stupa 
was completed, he offered it a bell to expiate what he had said.  
 
ཡང་ཇོ་བོ་'ེ་བོད་*་ཕེབས་-བས་བོད་.ི་མིས་ཇོ་བོའ %་གཟིགས་སར་ཡང་མནངས་མེད་1ིས་2ིག་པ་4ང་5་འ6་7ེད་པ
་ན།  ཇོ་བོས་(གས་*ིས་མ་བཟོད་ནས། ཕ་ལ་ཕ་ལ་1ིང་ཁམ་ཆེར་མི་"ང༌། ལས་འ)ས་*། ལས་འ)ས་ཟབ་ག"ང་ 
བ་དང༌།  While Atisha was in Tibet a Tibetan man was unconcerned when he committed 
some trivial sin in front of him. This proved too much for Atisha who said, ‘Alas, you 
should not be so brazen. Cause and effect is subtle! Cause and effect is deep!’. 
 
!ོན་དགེ་(ོང་ཞིག་གིས་དགེ་འ.ན་/ི་ཚ1གས་གདན་ལ་ཞག་བོ་བས་ཚ4་5ེས་མར་མི་8ལ་པ་ནག་པོ་ཅན་ཞིག་;་<ེས་
!ལ།     Once a monk spilt some grease over a cushion used by the Sangha in public 
ceremonies. In his next life he was reborn as a man with a black back. 
 
ཡང་དགེ་'ོང་ཞིག་གིས་ཆོས་གོས་ཚ.ས་བཙ.་བ་ན་བེ2འི་ཤར་6ར་ཏེ་བེ2་བ8ས་པའི་ཁག་ངན་;ང་ནས་<་བ་=ག་གི་
!ན་བཙ&ན་'་(ོད་དགོས་%ང་བ་(ོན་རང་+ལ་ཉེས་མེད་ཅིག་ལ་བེ3འི་5ན་ཁག་བཀལ་ནས་ཉིན་ཞག་9ག་གི་རིང་
!ལ་དེའི་(ལ་པོའ +་བཙ.ན་ཁང་2་བ3ག་པའི་འ5ས་7ར་ག9ངས་པ་དང༌། Another time, when a monk was 
dyeing his robes, they turned into pieces of calf’s flesh; he was accused of stealing a calf 
and had to spend six months in prison. This was said to be the result of the following. In a 
past life he had accused an innocent Pratyekabuddha of stealing a calf. The 
Pratyekabuddha was thrown into the king’s prison for six days. 
 
མཉན་ཡོད་ན་(ོན་པོ་རི་$གས་འཛ)ན་+ི་མ་ས་ག་མ་ལ་.་+ད་0ི་རིགས་1མ་!་#་གཉིས་ཡོད་པ། -ལ་པོ་གསལ་!ལ་ 
ལ་#ོན་པོ་གཞན་)ིས་ད-ེན་-ས་པས་/ལ་པོས་0་དེ་ཐམས་ཅད་བསད་དེ། Sagama, mother of Mrgara-	
dhara, a minister of the city of Shravasti, had thirty two sons, all wrestlers. Another 
minister of King Prasenajit caused them to fall out of favour; the king had all the sons put 
to death and the pile of their heads takento their mother.  



 
མགོ་%མས་'ངས་པ་མ་ལ་བ,ར་བ་ཡང་/ོན་1ན་མ་སོ་གཉིས་4ིས་5ང་ཞིག་བ'ས་ནས་བསད་པའི་འ-ས་.་དང༌། 
!ང་གསོད་(བས་*ི་གནས་ཚང་.ིམ་བདག་མོ་དེ། ས་ག་མ་རང་ཉིད་ཡིན་པའི་རབས་7ས་པར་ག8ངས་ཏེ། དེ་:ར་ 
ལས་ངེས་པ་ཡིན་ག+ངས། This resulted from thirty-two thieves in the past stealing a bull and 
killing it. Sagama herself had been the thieves’landlady when they killed the bull. Kyabje 
Pabongka told these stories in more detail. This is how karma is fixed. 
 
གཉིས་པ་ལས་འཕེལ་ཆེ་བ་ནི།  KARMA SHOWS GREAT INCREASE  
 
!ིའི་%་འ&ས་ལས་ནང་གི་%་འ&ས་འཕེལ་ཆེ། !ིའི་%་འ&ས་0ང་དཔེར་ན། ཁམ་&འི་ས་བོན་ཚ-་.་/ང་1་གཅིག་ 
ལས་ཤིང་'ོང་ཆེན་པོ་དང༌། ལོ་0ར་ཤིང་ལོ་དང་འ3ས་4་བ6་7ོང་ཙམ་འ:ང་བ་བཞིན་འཕེལ་ཆེན་པོ་ཡོད་ན། དེ་ 
ལས་!ང་ནང་གི་'་འ)ས་འཕེལ་ཆེ་/ེ། Internal causes produce much greater effects than external 
causes. Even so, here་is an example of an external cause and its results: a great tree grows 
from but a single tiny peach stone, and every year the tree yields hundreds of thousands 
of things leaves and fruit. Though this is a big increase, internal causes yield even bigger 
results. 
 
བཅོམ་&ན་འདས་+་,ོ་དྷའི་,ོང་0ེར་#་ཕེབས་པའི་ཚ,། .ད་མེད་ཅིག་གིས་ཏིལ་'ི་ལ་(་)ར་བ་གང་-ལ་བས་$ད་ 
མེད་དེ་མ་འོངས་པ་ན་རང་སངས་,ས་ལེགས་/ོན་ཞེས་པར་1ེ་བར་3ང་བ4ན། When the Bhagavan visited 
the city of Nyagrodhika, a woman gave him a handful of sweetmeats made of sesame, 
called ‘ladus.’ The Buddha predicted that in a future life the woman would be reborn as a 
Buddha called Susvasti.  
 
དེའི་&ོ་དེས་སངས་*ས་ལ་བཤོས་ཙམ་0ི་1ིར་3ན་མི་ག6ང་བར་7་ཞེས་9ར་བ་བཏབ་པ་ན། སངས་*ས་=ིས། ཤིང་ 
!་#ོ་དྷའི་ས་བོན་+ངས་ཀར་ཙམ་ལས། ཤིང་#ིབ་4ི་འོག་6་ཤིང་#་འཁོར་ལོ་&་བ(་ཕན་+ན་,་མ་རེག་པར་འཁོད་ 
!ས་པའི་ཤིང་)ོང་ཆེན་པོ་.ེ་ཞིང་འཕེལ་བ་ལ་དཔེར་མཛད་ནས། དེ་བཞིན་+་ལས་-ང་/་ལས་!ང་འ%ས་'་ཆེན་ 
པོ་འ%ང་བར་ག*ངས་ཏེ་ཁོ་ཡིད་ཆེས་པར་མཛད་པ་དང༌། Her husband irreverently said, ‘Please don’t 
say such a thing just because she offered you some food, Buddha.’ The Buddha gave the 
illustration of the seed of the pipaltree, which is only the size of a mustard-seed, yet from 
it grows such a huge tree that it’s shadow falls over five hundred chariots, placed so that 
they do not touch each other. Buddha then said that small karmic actions have great 
results. And so, the husband came to believe. 
 
ཡང་དགེ་'ོང་ཞིག་གིས་གཞན་ལ་.ོད་/ི་ད0ངས་ནི་.ི་1ག་པ་དང་འ4་ཟེར་བ་དང་། 9ལ་པ་དང་འ4་ཟེར་བ་ དང༌།  
!ེ#་འ&་ཟེར་བ་ཙམ་,ིས་ཚ0ག་ངན་ཇི་5ར་6ས་པ་དང་མ9ན་པར་སོ་སོའ 0་;ེ་བ་<་བ=་རེ་ལེན་དགོས་ ?ང་བ་དང༌།  



Once a monk told some people, ‘Your voice is like a dog’s bark,’ or ‘like a frog’s  
croak,’ or ‘like a monkey’s chatter.’ That monk had to take five hundred corresponding 
rebirths for each insult.  
 
!ར་$་ནག་'་གཅིག་གིས་དེང་སང་གི་མཁས་པ་1མས་2ལ་དང་འ5་ཞེས་པའི་2ལ་དཔེའི་བ8ན་བཅོས་ཟེར་བ་བ;ཾ
ས་པས་$ོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ནམ་ཞིག་-ས་ལ་ན་ཚ་ཚད་མེད་པ་2ང་ནས་3ང་ལག་%ཾས་(ས་)ི་+་མ་ལ་འ.ར་ཏེ་$ལ་ 
!ི་$ས་&་'ར།  མགོ་བོ་གས་པའི་ནང་ནས་2ལ་མགོ་ཐོན་ཏེ་ཚ8་དེ་ཉིད་ལ་2ལ་དངོས་&་'ར་པ་དང༌། In China, a 
man once wrote, ‘Scholars these days are like snakes,’ so his book was called The Snake 
Simile Treatise. This author’s body later became racked with pain; his legs and arm 
shrank into his body, which turned into a snake’s. A snake’s head then worked its way 
out of a crack in his head. In that rebirth the author was actually transformed into a snake.  
 
!ོན་%་གར་ནས་ཉ་པ་+་བ%ས་ཉ་ཆེན་པོ་མགོ་བཅོ་བ%ད་ཡོད་པ་ཞིག་5་བས་ཟིན་པ་ན་སངས་%ས་8ིས་ཁོ་!ོན་ཤེད་
!་སེར་&ར་'ར་པ་ན།  ཨ་མས་བ.ལ་ཏེ་དགེ་འ4ན་ལ་5ོད་ནི་5ི་དང་འ%འོ་སོགས་ཚ*ག་ངན་,ས་པའི་འ"ས་%ར་ 
ག"ངས། In India, five hundred fishermen once caught a huge fish-like animal with 
eighteen heads. The Buddha said this was the result of the following. The animal had 
once been Manavagaura, and his mother had encouraged him to say to members of the 
Sangha, ‘You are like a dog,’ and so on.  
 
བཅོམ་&ན་འདས་དེ་ལ་ལས་-ི་/་བ་0ང་2ོན་པའི་4ིར་6ོན་པ་ན། 8་2ེགས་པ་%མས་'ིས་དགེ་+ོང་གཽ/་ཏ་མ་$ད་ 
མོ་ལ་དགའོ་ཞེས་ཁ་བཏང་བ་སོགས་/ར་1ོར་ཆོས་3བས་4ས་པར་6ས་ཟིན་པ་:ར་ཡིན། But when the Bhaga- 
van arrived to give this pronouncement on the causes for the creature’s karma he was 
criticised by Tirthikas who said, ‘Gautama the holy man is fond of vulgar spectacles.’ I 
have already told you this in greater detail in the preparatory ritessection.   
 
དེ་དག་%ང་ཚ(ག་ངན་པ་+ང་ཟད་-ས་པ་ལས་གཞན་མི་བསད་4་བ5ེལ་"་#་གང་ཡང་མ་(ས། གཞན་ཡང་དགེ་!ོང་ 
མ་#$་ལའི་མདོག་ཅན་ཞེས་པ་1ར་རབ་4་མ་5ང་གོང་7་8་ཆེ་:ང་གཉིས་#ེས་པ་གཅིག་)ས་*ེར། གཅིག་!ང་ 
ཀིས་ཟོས།  These things arose from trivial insults - not from, say, killing a man and making 
off with his horse. Before the nun Utpalavarna became ordained she had two sons. One of 
them was drowned, the other was eaten by a wolf.  
 
!ོ་$ལ་&ིས་བསད། རང་གི་ཕ་མ་!ིམ་དང་བཅས་པ་ཡང་མེས་ཚ6ག །ཡང་7ན་9་:་གཅིག་གིས་;ང་མར་<ས་ཏེ། %་ 
གཅིག་%ེས་པའི་*བས་,ོ་,ིམ་བདག་དེ་གཞན་ཞིག་ནས་ཆང་གིས་4ོས་ཏེ་འོངས་པས་)་དེ་བསད་ནས་དེའི་ཤ་མ་ལ་ 
ཟར་བ%ག ། Her husband was killed by a snake. Her parents and their household perished in 
a fire. She then married a priest. While she was giving birth to a son her husband got 
drunk with another man. He then came home, killed her son and made her eat its flesh. 
 



དེ་ནས་&ོས་ཏེ་སོང་བ་ན། ,ིམ་བདག་གཞན་ཞིག་གི་1ང་མ་ཤི་བ་དང་3ག་4ེ་ཡང་,ིམ་བདག་དེའི་1ང་མ་7ས། དེར་ 
ཡང་$ོ་ཤི་(ེ་*ལ་ཆོས་&ིས་(ིམ་བདག་གི་རོ་དང་མཉཾ་པོར་%ར་%་&ས་པ་ན། $ར་&ན་'ིས་*ས་ཏེ་དེའི་!ང་མ་%ས། 
She ran away and came upon another householder whose wife had died. The householder 
took Utpala as his wife but he, too, died and she was buried alive with his corpse, as was 
the local custom. A grave-robber dug her up and she became his wife.  
 
ཡང་$ེས་'་(ན་དཔོན་-ོ་དེ་.ལ་པོས་བསད་ནས་དེའི་རོ་དང་4ན་ཅིག་7ར་7་བ8ག་པ་སོགས་དེ་9་:འི་;ག་བ<ལ་
!ང་བ་ཡང་&'་ལའི་མདོག་ཚ0་1ོན་མར་4ལ་པོ་ཞིག་གི་བ7ན་མོ་ཆེན་མོར་:ར་པའི་;བས། Later the king 
killed this husband [who was also] a bandit chief; she was yet again buried with the 
corpse. It is said that she underwent these miseries as a result of the following. In a 
former rebirth, Utpala had been a king’s chief concubine.  
 
!ན་མའི་!་བསད་ནས། མནའ་མང་པོ་བ-ལ་བའི་འ0ས་!ར་ག3ངས།  She had killed the queen’s son 
but sworn many oaths denying it.  
 
དེ་$ར་&ོན་)ང་ཤིན་-་མང་བས་ལས་འ3ས་4ི་5ལ་འདི་6ོང་ཉིད་ལས་4ང་"་ཞིང་དཔོག་དཀའ་,ེ། ,ོང་ཉིད་!ི་ 
དོན་%་ཞིབ་ཉན་རང་ད,་བཅོམ་པས་1ང་2ོགས་ཤིང་#ོན་&ས་ལ། ལས་འ"ས་%ི་'ལ་)་མོ་སངས་-ས་ཁོ་ནའི་%ོད་ 
!ལ་$ང་ཚད་མ་ཁོ་ནས་གཞལ་དགོས་པས་ན། ལས་འ2ས་འདི་ཤིན་%་&་བས་)ིག་པ་,ང་.་ནས་འཛ#མ་དགོས་ཏེ།  
There are very many such stories. Cause and effect is even subtler and more obscure than 
emptiness: Shravaka and Pratyekabuddha Arhats can understand and teach the subtle 
details of emptiness but the subtleties of cause and effect come under the jurisdiction of 
Buddhas alone and one must assess it solely through their authentic pronouncements. 
This law, in fact, is so subtle that one should avoid even the smallest sin.  
 
ཚ"མས་ལས། (ིག་པ་,ང་.ས་བདག་ཉིད་2ི། །3ི་བཞིན་མི་འོང་མ་སེམས་ཤིག །,་ཡི་ཐིགས་པ་<ང་བ་ཡིས། 
།"ོད་ཆེན་གང་བ་དེ་བཞིན་.། །/ང་ཟད་བསགས་པའི་4ིག་པས་5ང༌། །7ིས་པ་རབ་9་གང་བར་འ:ར། །ཅེས་ག<ངས།  
From The Sayings of the Buddha: 
Do not think a small sin , Will not return in your future lives. 
Just as falling drops of water,  Will fill a large container, 
The little sins A churl accumulates,  Will completely overwhelm him.  
 
དགེ་བའང་(ང་)་ཙམ་,ིས་/ང་འ0ས་1་བཟང་པོར་འཕེལ་བ། A trivial virtue will also grow into a 
good result.  
 
འཁོར་བ'ར་ང་ལས་+ས་,ིང་བཞི་/་གནས་བཅས་ལ་དབང་བ'ར་བ་ཡང་སངས་5ས་6མ་གཟིགས་ལ་9ན་མ་:ར་བ
་གང་གཏོར་བ་བཞི་*ང་བཟེད་.ི་ནང་དང༌། གཅིག་ད3འི་ག5ག་ཏོར་6་ཆགས་པའི་འ(ས་)ར་ག+ངས། The 
universal emperor Mabhvata ruled over the four continents, celestial realms and all. They 



say this was the result of his having thrown a handful of lentils [as an offe- ring  to] 
Buddha Vipashyin. Four of the lentils landed in Vipashyin’s begging bowl and one stuck 
to his crown protrusion.  
 
!ོན་སངས་'ས་ཞལ་བ+གས་-བས་.མ་ཟེའི་4ེ5་གསེར་ད8ིག་ཅེས་པ་ལག་པ་ནས་གསེར་ཊམ་ཟད་མི་ཤེས་པ་འ"ང
་བ་ཞིག་&ང་བའང་)ེ་བ་+ོན་མར་ཤིང་འཚ2ང་3་4ར་5བས་ཤིག་7་ཤིང་རིན་གསེར་ཊམ་གཅིག་&ང་བ་:འི་;མ་པ་=
ས་བཀང་བའི་ནང་)་*གས་ཏེ་སངས་.ས་འོད་1ང་ལ་3ལ་བའི་འ4ས་5ར་ག7ངས་པ་དང༌། གནས་བ;ན་གསེར་ 
བེ#་འ&ངས་པ་ན། Once, while Buddha was still alive, there was a brahmin named 
Survanavasu. Gold coins would come out of his hands. There was an inexhaustible 
supply ofcoins, said to be a result from a past life when he had been a timber merchant, 
when he had once received a gold coin in payment for some wood and offered it, dropped 
in a clay pot full of water, to Buddha Kashyapa. Kanakavatsa was an Elder of the Sangha 
 
དེ་དང་%ན་ཅིག་མཛ,ད་-ག་.་གསེར་1ི་2ང་པ་ོབ#ན་རང་'ང་#་(ེས་ཏེ།  དེའི་གཅིན་དང་*ི་བ་ཐམས་ཅད་གསེར་ 
!་#ར་པར་ལོངས་*ད་ཆོག་པ་ཞིག་0ང་བ་2ལ་པོ་མ་4ེས་ད6ས་ལན་བ!ན་!་འ9ོག་:ང་ས་ལ་;བ་ནས་<ར་=ར་
!ར་ཏེ་འ'ོག་མ་+ས་པ་.ང་བའང༌། At the time of his birth seven golden elephants appeared 
spontaneously in his family’s treasure-vaults. All the elephants’droppings and urine were  
gold, so Kanakavatsa was well provided for. Seven times King Ajatashatru had the 
elephants stolen,  but this did not succeed because the elephants would sink into the 
ground [and return to their owner].  
 
!ེ་བ་%་མ་ཞིག་ལ་སངས་-ས་གསེར་&བ་(ི་ཆིབས་པ་,ང་ཆེན་/ི་འ1་2་འཇིམ་པ་ལས་6ས་པ་ལ་ཞིག་གསོས་6ས་
ཤིང༌། བ་(ས་*གས་པའི་འ.ས་/ར་ག1ངས། This was said to have been the result of a past life 
when Kanakavatsa had restored and gilded a clay statue of Buddha Kanakamuni’s 
elephant mount.	 
 
དགེ་%ོང་མ་དཀར་མོ་ཡང༌། མའི་མངལ་ནས་3ེས་པའི་5ས་རས་ཀ་ཤི་ཀའི་གོས་དང་བཅས་ཏེ་3ེས་ལ། When the 
nun Shukla was born from her mother’s womb she was already wearing  clothes of fine 
linen. 
 
རབ་$་%ང་བ་ན། གོས་དེ་ཆོས་གོས་/་འ1ར་བ་%ང་བའང་2ར་ད3ལ་པོ་!ོ་$ག་གཉིས་ལ་གོས་གཅིག་ལས་མེད་པ་ 
!ིར་འ&ོ་(བས་+ོན་རེས་.ེད་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ། When she was ordained, the clothes were 
transformed into robes.  These are said to have been results from a past life when she had 
been a beggar, and she and her husband  had only one garment between them and had to 
take turns going outside.  
 
ཁོང་གཉིས་)ིས་ཤི་བ་ལ་མ་འཛ0མ་པར་གསེར་4བ་ལ་5ལ་བའི་འ6ས་7ར་ག8ངས་ཤིང༌། 



Yet they offered this garment to Buddha Kanakamuni, though it could have meant their 
deaths.  
 
ཁོང་གཉིས་པོར་ཚ,་དེ་ལ་ཡང་1ལ་པོ་བ3ན་མོ་དང་བཅས་པས་གོས་7ེར་ནས་མཐོང་ཆོས་:་འ<ས་=་>ིན་པ་?ང་བས
། དགེ་བ་'ང་)་ལའང་མ་བ'ས་པར་+བ་དགོས་ཏེ། The act ripened into a tangible result for both of 
them in that very life: the king and his concubines gave them clothes. One must not 
belittle the practice of even small virtues.  
  
ཚ"མས་ལས། དགེ་བ་,ང་.ས་བདག་ཉིད་1ི། །2ི་བཞིན་མི་འོང་མ་སེམས་ཤིག །,་ཡི་ཐིགས་པ་;ང་བ་ཡིས། །<མ་ 
ཆེན་གང་བ་ཇི་བཞིན་+། །-ང་ཟད་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །བ4ན་པ་རབ་6་གང་བར་འ7ར། །ཅེས་ག9ངས།  
From The Sayings of the Buddha:  Do not think a small virtue, Will not return in your 
future lives. Just as falling drops of water, Will fill a large container, The little virtues, 
The steadfast accumulate, Will completely overwhelm them. 
 
ལས་ངེས་པ་དང་འཕེལ་ཆེ་བ་འདི་གཉིས་/ི་0བས། དགེ་བ་ངེས་པར་3བ།  !ིག་པ་ངེས་པར་*ོང་བར་ཐག་བཅད་པ་ 
དང༌། དགེ་བ་)ང་*འང་,བ། མི་དགེ་བ་)ང་*འང་/ོང་བའི་ཐག་བཅད་3་ག4ངས།   These two sections on 
how karma is fixed and on how it increases make one decide that one should definitely 
practise virtue and abandon sin, and that one should practise even the smallest virtue and 
abandon even the smallest sin. 
 
ག"མ་པ་ལས་མ་(ས་པ་དང་མི་འ-ད་པ་ནི།  ONE DOES NOT MEET WITH SOMETHING 

IF ONE HAS NOT CREATED THE KARMA FOR IT TO HAPPEN 
 
དམག་སོགས་'ི་)བས་འགའ་ཞིག་གིས་ང་ལ་མཚ0ན་2ང་གང་ཡང་མེད། མེ་མདའ་མང་པོ་ཐེབས་)ང་ཡང་+ོན་མ་ 
!ངཟེར་ནས་ཡ་མཚན་པར་འཛ-ན་མོད། དེ་ཡང་ལས་མ་3ས་པ་དང་མ་'ད་པ་ཡིན། འགའ་ཞིག་དང་པོར་མཚ'ན་ 
!ིས་མ་&བ་ལ། *ིས་བསད་པར་.ར་པ་ན། When there is a war or other conflict, some people 
claim, ‘I had no talisman against weapons, yet when people fired many guns I came to no 
harm.’ You might take this to be something amazing, but it is a case of their not meeting 
with something for which they had not created the karma. Some people are at first 
unscathed by weapons but later get killed. 
 
ཁ་ཅིག་གིས་མཚ)ན་+ང་ཉམས་པ་ཡིན་ཟེར་ཡང༌། དེ་ནི་ལས་འ8ས་མ་ཤེས་པའི་:གས་བ#ན་པ་#ེ། དེ་)་མིན་པར་ 
!ར་ལས་དང་མ་)ད་ལ།   Some will say, ‘Their talisman must have weakened,’ but this 
indicates that they do not understand cause and effect. It was nothing of the sort: initially 
these people had not met with [a situation created by their] karma.  
 
!ིས་%ི་དེ་ལས་དང་འ+ད་པ་ཡིན།  ལས་དང་མ་+ད་ན་མེར་བ3ེགས་%ང་མི་འཆི་6ེ། 7ར་8ིམ་བདག་མེ་9ེས་ཞེས་  



པ་མའི་རོ་དང་མཉམ་&་མེར་བ*ེགས་-ང་མ་ཤི་བར། 1ིས་ད2་བཅོམ་ཐོབ་6ལ། Later on, they did. When 
one does not meet with [a situation created by one’s] karma, one will not die, despite 
being burnt in a fire.  Once the householder  Agnibhu was burnt in a fire together with his 
mother’s corpse,  but he did not die and later gained arhatship.  
 
གོང་གི་གསེར་)ི་*ང་པོ་མ་-ེས་ད/ས་འ1ོག་2བས་ལན་བ6ན་)ི་བར་ས་འོག་&་'བ་ནས་མ་+ེས་ད.་ལ་ཕན་ 
མ་ཐོགས་པ་དང༌། Ajatashatru stole [Kanakavatsa’s] golden elephants seven times but he 
derived no benefit, because the elephants sank into the ground each time. 
 
!ལ་པོ་ཤར་པའི་བ+ན་མོ་.ོ་བསངས་མས་1ིར་མི་འོང་གི་འ3ས་4་ཐོབ་ལ།  King Udayana’s concubine 
Shyamavati had achieved the results of a Never Returner  [and so could fly].  
 
འཁོར་&ད་མེད་*་བ,་པོ་.མས་0ིས་བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ཡང་6མ་ཟེ་མ་8ས་9ི་མ་ལ་མེ་;ར་བ་ན་,ང་རིང་
པོར་འ&ར་'་མེད་པར་+ང་ཟད་ཙམ་འ&ར་ཏེ།  Her retinue of five hundred ladies had seen the 
truth [that is, gained the path of seeing]. Yet when Akala the brahmin set fire to her 
apartments, [because in a previous life they had burnt down a brahmin’s hut] they could 
only fly a small distance away.   
 
!ོ་བསངས་མས། རང་གིས་,ས་ཤིང་བསགས་པའི་ལས་རང་གིས་བདག་གིར་མི་,ེད་ན་"ས་$ེད་ཅེས་བ)ོད་དེ་!ེ་ 
མ་ལེབ་མེ་ལ་&ེབ་པ་བཞིན་+་ཐམས་ཅད་མེ་ནང་+་1ང་2ེ་མེས་ཚ4ག་ཅིང༌།  "ན་མོ་'ར་མཆོག་ཅེས་པ་/་འ"ལ་ 
མ་ཐོབ་&ང་(་)ང་ནས་,ོས་ཏེ་ཐར་0ལ། Shyamavati said, ‘Who rules us but our own karma, 
that we ourselves created and accumulated?’ They all dived into the fire like moths into a 
flame and were burned. There was also a woman servant named Kubjottara, who had not 
achieved any magic powers [but did not share this karma]. She escaped from the fire by 
fleeing into a ditch full of water. 12 
 
འཕགས་&ེས་པོས་*+ར་དམག་/ངས་པ་ན། *+་བ4ན་5ི་བ4ན་7ངོ་པོ་ཐམས་ཅད་*ན་,གས་ཐོབ་པ་ ཤ་#ག་ 
ཡིན་ཡང་མ་ཐར་བར་བསད་ཅིང༌། ལས་མ་0ས་པ་འགའ་ཞིག་#$་མིང་ཆེན་+ར་-བ་པའི་རིང་ལ་#ོས་ནས་ཐར་ 
བ་དང༌།  When Virudhaka waged war against the Shakyas, all seventy-seven thousand of 
them were Stream Enterers, but this did not save them from being killed. A few who had 
not created the appropriate karma fled far away and escaped, while the great name of 
Shakya was brought low.  
 
!ོང་%ེར་(་(ོགས་ཆར་,ིས་ནོན་ཏེ་0ལ་2ོན་འབངས་བཅས་ནོན་པ་ན།  2ོན་པོ་གཉིས་ཐར་བ་ The city of 
Ravana was buried under a rain of earth. The king, his ministers and subjects were all 
buried, but two ministers escaped. 



སོགས་%ང་ལས་མ་)ས་པ་དང་མ་,ད་པ་ཡིན།  These are some of the examples of people not 
meeting with something because of not possessing the karma for it. 
 
བཞི་པ་ལས་(ས་པ་)ད་མི་ཟ་བ་ནི།  KARMA ONCE CREATED WILL NOT DISAPPEAR OF ITS 

OWN ACCORD 
 
མདོ་ལས། As a sutra tells us: 
!ས་ཅན་དག་གི་ལས་*མས་ནི། The karma of embodied beings 
བ"ལ་པ་བ&ར་ཡང་*ད་མི་ཟ། ། Does not vanish over hundreds of aeons. 
ཚ"གས་ཤིང་)ས་ལ་བབ་པ་ན། ། If the prerequisites and the time are right, 
འ"ས་%་&ིན་པ་ཉིད་,་འ-ར། ། Karma will ripen to results. 
 
!ན་རིང་ནས་(ིང་པར་འ+ར་བ་དང༌། 0ང་ནས་མེད་པར་འ+ར་བ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར། -ང་ཞིང་0ན་རིང་ 
བ་ཡང་ནམ་ཞིག་འ+ས་-་.ིན་པར་འ1ར་ཏེ། འཕགས་པ་6ར་7ང་ད#་བཅོམ་ཐོབ་)ང་བསོད་,ོམས་མ་!ེད་ཅིང༌།     
!ེད་པ་&མས་)ེན་+ིས་མེད་པར་.ར་ནས་གཤེགས་ཁར་ཐལ་#ོ་བཞེས་ཏེ་*་འདས་པའི་རབས་!ར་དང༌།  
Karma does not grow stale after a long time, nor does it lessen, become nonexistent, and 
so on. It will sooner or later ripen into a result, as in the story of Arya Vibhudatta, who 
had achieved arhatship yet could not obtain alms, or if he did, the alms would vanish for 
some reason. His dying words were, ‘The soup of ashes.’Then he left his body. 
 
!ིམ་བདག་དཔལ་*ེས་-ད་.ི་ཐར་པ་ཆ་མ2ན་4ི་དགེ་5་ད6་བཅོམ་པས་མཐོང་མི་:ས་པ་;་<་ཤིན་>་?ང་@ས་.ང
་འ#ས་%་འ#ིན་པ་'ོན་དཔལ་+ེས་ཁོ་རང་1ང་2འི་+ེ་བ་4ངས་5བས་6ད་འ7ོའ 8་9ི་:ང་5མ་པོ་ཞིག་གི་>ི་ལ་འཁོ
ར་ནས་བ&ད་པ་)ང་+ས་,ེར་ནས་དེའི་ཞོར་2་མཆོད་5ེན་ཞིག་ལ་8ོར་བ་ཐེབས་པ་ཙ་ལས་;ང་བ་དང༌། The 
householder Shrijata had in his mind-stream so few and such small rootvirtues to 
contribute to his liberation that an Arhat [Shariputra] could not see them. He had received 
these root merits in the following way. Shrijata had taken rebirth as a fly in a past life. He 
had followed the scent of a dry animal-dropping in a drain, had landed on it, and by 
accident had circumambulated a stupa when the dropping was swept away by some 
water. 
 
ཡང༌། ཕག་ཅིག་*ིས་དེད་དེ་མཆོད་1ེན་ལ་4ོར་བ་འཁོར་བ་ཤི་ནས་:ར་;ེས་པ་དང༌།  A pig was once chased 
around a stupa by a dog; it was reborn as a god after its death. 
 
!ལ་པོ་འཕགས་*ེས་པོས་,-་བ་/མས་ཁ་བཏགས་པ་ན་བཅོམ་5ན་འདས་རང་ཉིད་-ང་;་!བ་བ<ང་བའི་=ལ་བ
!ན།     དེའང་)ོན་ཉ་པ་མང་པོས་ཉ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཤིག་གསོན་ཟ་4ས་5བས་ཉ་པའི་(་)ས་ཡི་རང་-ས་པའི་འ"ས་ 



!་ཡིན་ཞིང༌། འཕགས་&ེས་པོ་*འི་ད-ིལ་/་བ1ད་-ང་མེས་ཚ5ག་པའི་རབས་དང༌། When King Virudhaka 
was persecuting the Shakyas, the Bhagavan Buddha himself had, to common 
appearances, a back ailment. Once, in a past life as a child, a number of fishermen had 
caught two huge fish to eat and he had rejoiced over this. The back ailment was the 
result. The story goes that Virudhaka himself was burnt to death in a fire, despite living 
completely surrounded by water. 
 
སངས་$ས་%ིས་གཅེར་+་བ་-ག་བ.ལ་འ1ར་མ་3་བའི་ནད་%ིས་ཐེབས་ཏེ་འཆི་བར་&ང་བ(ན་པ་ན། ཁོས་ཟན་ 
བཅད་%ང་'་དང་(་རམ་མ་འ,་བར་ཤི་བ་དང༌། The Buddha predicted that a Jain named 
Duhkhitaka would die from illdigested food. The Jain went on a fast, but died anyway 
from undigested water and sugar cane.	 
	
དཔལ་མགོན་)་*བ་,་ཚ.འི་རིག་འཛ'ན་བ*ེས་-ང་/་ཚ1་2་མ་ཞིག་5་6་གཅོད་པའི་ཞར་ལ་འ<་=ོག་མ་གཅིག་>ེ་ཆ
ད་པའི་ལས་(ིས་ད)་!ོང་བ་&ང་'ེ་)་འདས་པ་དང༌། Nagarjuna had gained knowledge of 
immortality, but in a past life he had sliced through an ant’s neck while cutting grass, and 
because of that karma he died by losing his head. 
 
ཉན་ཐོས་མཽ)ལ་+་,་འ.ལ་ཅན་0ི་མཆོག་4ང་6ན་7་8་ད:ག་ཐོགས་;ི་<ད་ཅན་=མས་4ིས་ད:ག་པས་བ@ང་Aེ། 
ཤ་#ོག་&ས་#ོག་འདམ་+་,ར་བཅོམ་པ་ཞེས་3་4ས་ཚང་མ་འདམ་7་བ"ང་བ་%ར་'ས་པའི་ཚ-་.་རིའི་!ས་མཽ&ལ་ 
ལ་#་འ%ལ་མི་(ོན་པ་ཅི་ཡིན་ཞེས་1ིས་པར།  The Shravaka Maudgalyayana was the best at 
working miracles, yet some priests, whose heads were shaven, except for the small lank 
of hair at the crown, managed to beat him with their staffs. Maudgalyayana’s whole body 
resembled a bent bulrush. ‘His flesh and bones were beaten to a pulp.’ Shariputra asked 
him why he had not  shown them his miraculous powers.  
 
དེ་$བས་ལས་(ིས་ནོན་པས་བ-་བ་ཙམ་ཡང་མ་2ན་ན་འ4ལ་བ་5་ཅི་ག8ངས་9ལ། Maudgalyayana replied 
that  he had been completely under the power of his karma; how could he create a miracle 
if he was not even able to bluff his way out? In a past life he had said 
 
དེ་ཡང་&་'ེ་(་མ་ཞིག་གི་-བས་མ་ལ་ཚ2ག་ངན་4ས་པ་6ད་མ་ཟོས་པའི་འ:ས་;་ཡིན། something insulting 
to his mother; the karma had not disappeared of its own, and this was the result.	 
	
དེས་ན་ལས་ངན་པའི་འ+ས་,་ནི་-ོབས་བཞིའི་བཤགས་3ོམ་5ས་ཏེ་དག་!བ་པ་ཞིག་མ་)ང་ན། -ིད་པ་ཐ་མ་བར་ 
!ར་པ་ནའང་ལས་*ིས་མི་གཏོང་བ་སོགས་ཞིབ་པར་མཛངས་3ན་དང༌། མདོ་%ེ་ལས་བ*་པ། -ོགས་བ$ོད་བ"་པ། 
འ!ལ་བ་%ང་སོགས་ལས་ག*ངས་པ་,ར། As for the results of evil karma, if you cannot purify the 
evil karma itself through the four powers of confession and restraint, it will not let you 
go, even in your last life [as a Bodhisattva]. As The Sutra on the Wise and Foolish, The 



One Hundred Verses from the Sutra, The One Hundred Life-stories,  The Transmission  
of the Vinaya, and so forth tell,  
 
ལས་དགེ་'ིག་གཉིས་བསགས་ཟིན་ནས་འ.ས་/་0ད་ཟོས་ཏེ་མེད་པར་འ6ར་བ་མི་7ིད་པས་8ང་དོར་:་ཞིང་:་བ་ན
ས་#ེད་དགོས་ག&ངས།       after you have accumulated either a sin or a virtue, the result will 
not disappear.  It is impossible for the karma to become non-existent, which is why  they 
say you must modify your actions even on the subtlest level. 
 
དེས་ན་&ི་མ་འདི་གཉིས་&ི་'བས་)ིག་པ་བཤགས་པ་དང༌།  དགེ་བ་ཁོང་.ོས་མི་འཇོམས་པའི་ཐབས་བསམ་+ེ། ལས་ 
འ"ས་%ི་'ང་དོར་,ལ་བཞིན་1་2ེད་པར་ཐག་བཅད་དགོ The next two sections are a discussion of sin 
and a contemplation of techniques to ensure that your virtue will not be destroyed by 
anger. In any case you must decide to modify your behaviour properly according to the 
law of cause and effect.    
 
ས་བཅད་འདི་བཞི་ལས་འ*ས་ལ་ཡིད་ཆེས་.ེད་པ་ལ་གཙ2་ཆེ་བས། དེ་ལ་བ4ེན་ནས་ལས་འ*ས་ལ་6ང་དོར་:ེད་ 
འདོད་པ་&ང་བའི་ཚ+་,ང་དོར་.་ས་འ0ག་པ་བདེ་བའི་ཆེད་%་དགེ་'ིག་ཆེ་ལོང་རགས་པ་ཙམ་བ2ས་ཏེ་ལས་ལམ་བ
!་བ!་བསམ་པ་ཡིན་ཞིང༌།  The above four headings were mainly to promote faith in cause and 
effect. When you want to modify your behaviour according to cause and effect because 
of your faith, you should think about the ten-fold path of karma - a rough overall scheme 
describing virtue and sin - because this makes the task of modifying your behaviour 
easier.  
 
འ"ག་པ་ལས་(ང༌། སོ་སོ་-ེ་བོ་0མས་དང་ག3ང་-ེས་དང༌། །རང་5ང་6བ་ལ་བདག་ཉིད་ངེས་0མས་དང༌། 
།"ལ་%ས་'མས་!ི་ངེས་པར་ལེགས་པ་དང༌། །མངོན་མཐོའ 3་4་ནི་5ལ་6ིམས་ལས་གཞན་མེད། །ཅེས་པ་9ར།  
From Engaging in the Middle Way: 
Apart from ethics, there is no cause, Of high rebirth or definite excellence: 
[Not] for ordinary beings, [for the Shravakas] 
Produced by enlightened speech, For beings certain to gain 
Enlightenment by themselves,  Or for Children of the Victors. In other words,   
 
དགེ་བའི་ཚ)གས་ལས་ལམ་བ-་ནི་ལམ་མ་/གས་0ི་གང་ཟག་གི་མངོན་མཐོའ $་&་བའི་)ེན་དང༌། ཉན་རང་གི་རིགས་ 
ཅན་$མས་'ི་དེའི་,ང་.བ་'ི་0་བའི་1ེན་དང༌། ,ང་.བ་སེམས་དཔའ་%མས་(ི་*་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་$ོགས་ 
པའི་%ང་'བ་)ི་*་བའི་+ེན་ཡིན་པས། ཐོག་མར་6ེས་7་'ང་8འི་9བས་འདིར་དཀར་ནག་གི་ལས་འ"ས་ལ་&ང་ 
དོར་%ི་'ལ་)ིམས་བ-ང་བ་གལ་ཆེ། the ten-fold path of karma is the foundation of high rebirths 
for people who have entered the path; it is the foundation for the sort of 
enlightenmentenjoyed by people inclined towards being Shravakas and Pratyekabuddhas; 
and it is the foundation for the supreme, full enlightenment of Bodhisattvas.  



It is therefore vital for ordinary beings initially, in this Small Scope section, to keep the 
ethics of modifying their behaviour according to the black and white sides of causeand 
effect. 
 
THINKING ABOUT SOME OF THE SPECIFICS OF CAUSE AND EFFECT 
 
དེས་ན། གཉིས་པ་སོ་སོར་-ེ་.ེ་བསམ་པ་ལ་ག2མ། ནག་པོའ 4་ལས་འ5ས་བསམ་པ། དཀར་པོའ 4་ལས་འ5ས་ 
བསམ་པ།  ཞར་ལ་*ོབས་,ན་.ི་ལས་0ི་1ོ་བ2ས་ཏེ་བ*ན་པའོ། ། 
This has three sections: (1) thinking about the black side of cause and effect; (2) 
thinking about the white side of cause and effect; (3) teaching about the doors that 
unintentionally lead to powerful karma. 
 
དང་པོ་ལ་ག(མ། This itself has three sections: 
༡༽ ནག་པོའ '་ལས་ལམ་དངོས་དང༌། (1) the actual black karmic process;  
༢༽ !ི་ཡང་གི་'ད་པར། (2) the differences that make for heavy or light karma;   
༣༽ དེ་དག་གི་འ'ས་)་བ+ན་པའོ། (3) teaching what the results of these karmas are. 
 
 ༈ ནག་པོའ (་ལས་ལམ་དངོས་དང་ནི། THE ACTUAL BLACK KARMIC PROCESS 

 
དང་པོ་ནི། དེ་*ར་ལས་འ/ས་གལ་ཆེ་ལ་2་ཞིང་ཞིབ་པ་དེ་*ར་ཡིན་ན། དེ་ལ་6ང་དོར་7་སའི་གཞི་གང་ཞེ་ན།  
If the law of cause and effect is so important even on a very subtle level, what then 
is the basis for modifying one’s behaviour?  
 
མཛ#ད་ལས། དེ་ལས་ཆེ་ལོང་བ.ས་ནས་ནི། །དགེ་དང་མི་དགེ་ཅི་རིགས་པར། །ལས་/ི་ལམ་ནི་བ1ར་ག2ངས་སོ། ། 
The Treasury of Metaphysics tells us:  The ten-fold process of karma, Be it black,  be it 
white, Was taught to serve As an overall summary of karma. 
 
ཞེས་དགེ་མི་དགེ་རགས་པ་+མས་བ-ར་བ.ས་ཏེ་ག0ངས་པར་བཤད་ལ། འདི་ནི་རབ་'་(ང་བར་མ་ཟད། -ིམ་པ་ 
!ན་ཆད་&ིས་&ང་*ང་དོར་-་དགོས་པས། 1ར་2ོང་3ོལ་*་མས་མི་དགེ་བ(འི་མཐོལ་བཤགས་པར་1ང་བ"ོས་ཏེ་ 
བ"ེ་བ་སོགས་མཛད། This says that virtue or non-virtue can be summarised under ten types. 
Even the ordained, not just ordinary lay people, must modify their behaviour. That is why 
Longdoel Lama Rinpoche was so punctilious about letting people know about any of the 
ten non-virtues he had committed - in fact, he would draw attention to them.  
 
དེ་ཡང་&ོད་འ)ག་ལས། .ག་བ0ལ་འདོར་འདོད་སེམས་ཡོད་3ང༌། །.ག་བ0ལ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་9ག ། 
བདེ་བ་འདོད་'ང་གཏི་,ག་པས།  །རང་གི་བདེ་བ་ད$་%ར་འཇོམས། །ག.ངས་པ་%ར།  
Engaging in the Deeds of Bodhisattvas says: 



Though you think you want to avoid suffering, You actually hasten on to suffering. 
You may want happiness, But through benightedness 
You destroy happiness like an enemy. In other words, 
 
རང་ཅག་བདེ་བ་འདོད་+ང་བདེ་བའི་-་དགེ་བ་.བ་མི་ཤེས། 3ག་བ4ལ་མི་འདོད་"ང་$ག་བ'ལ་)ི་+་,ིག་པ་!ོང་ 
མི་ཤེས་པར་གང་འདོད་པའི་བདེ་བ་དེ་ཉིད་ད0་1ར་འཇོམས་པས་'ང་དོར་གོ་ལོག་-་སོང༌། we may desire 
happiness but we don’t understand how to create virtue, the  cause for our having 
happiness. We may not want suffering but we don’t understand that we must abandon sin, 
the cause of suffering. So, we defeat happiness - the very thing we want - as if it were our 
enemy. We modify our behaviour the wrong way round. 15 
 
 
ཁ་ཅིག་&ོ་དམན་པས་མི་དགེ་བ/་ངོ་མི་ཤེས་2མ་ན། རང་རེ་གཞས་དང་6་བ7བ་ན་ཉི་%་&མ་(་རེ་ཙམ་ཤེས་.བ་0ི་ 
འ"ག་པས་མི་དགེ་བ,་ཡང་ངོ་0ད་ན་ཤེས་མི་3བ་པ་མི་4ིད། རང་ཅག་ཆོས་མ་བ9བ་པ་དང་མ་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ངན་ 
འ"ོར་སོང་བ་མིན་ཅིང༌། ཆོས་ཤེས་2ང་ལག་ལེན་མ་5ང་བས་ངན་སོང་6་འ"ོ་བས་ཆོས་ལག་ལེན་7ེད་པ་གལ་ཆེ།   
Some people who think at a low level might feel, ‘I do not know what the ten non-virtues 
are.’ But if we can learn twenty or thirty songs it is impossible that we cannot know the 
ten non-virtues after hearing about them. We will go to the lower realms not because we 
don’t know the Dharma or haven’t studied it, but because we know the Dharma but do 
not put it into practice. It is vital to put Dharma into practice.	 
 
དེས་ན་&ང་(་མི་དགེ་བ་བ-་ནི། /ས་0ི་ལས་ནི་2མ་པ་ག4མ། །ངག་གི་2མ་པ་བཞི་དག་དང༌། །གང་ཡང་ཡིད་0ི་ 
!མ་ག%མ་པོ། །མི་དགེ་བ-་པོ་སོ་སོར་བཤགས། །ཞེས་པ་2ར། The ten non-virtues, the things to abandon, 
are: Karma of the body has three aspects, That of speech has four, and mind, three. 
Expiate each of these ten non-virtues.  In other words, 
 
!ས་$ིས་&ོག་གཅོད་པ། མ་%ིན་པར་ལེན་པ། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་1ེ་ག2མ། ངག་གི་4ན། 5་མ། ཚ7ག་8བ། 
ངག་འ%ལ་ཏེ་བཞི། ཡིད་/ི་བ0བ་སེམས། གནོད་སེམས། killing,  taking things not given to you, and 
sexual misconductare the three non-virtues of body.  Lying, divisive speech, insulting 
words, and idle gossip are the four of speech.  The three of mind are covetousness, 
harmful intent, and wrong views.  
 
དེ་རེ་རེ་ལའང་ Each of these non-virtues has four components:  
༡) གཞི། the  basis, ༢) བསམ་པ།  intention, ༣) "ོར་བ། deed, ༤) མཐར་%ག་བཅས་བཞི་རེ་ཡོད་པས།  final 
step.	                                  
 
༡༽  དང་པོ་&ོག་གཅོད་)ི་གཞི་ནི། KILLING 



གསད་%འི་(ག་)་*་རང་ལས་གཞན་པའི་ཕ་རོལ་པོ་ཡིན་པ་དང༌། བསམ་པ་ལ་འ'་ཤེས། +ན་-ོང༌། ཉོན་མོངས་ 
ག"མ་ལས། The basis of killing involves another being, quite distinct from oneselves, that 
isto be killed - a sheep for example. The intention itself has three parts: the recognition,  
motive, and delusion. Here  
༢༽ འ"་ཤེས་ནི་དེ་ལ་དེར་འ"་ཤེས་ཤིང་མ་འ.ལ་བ་དང༌།  recognitionis to recognise unmistakenly 
that a thing is what it is. 
༣༽  !ན་$ོང་ནི་གསོད་འདོད།   The motiveis wanting to kill.  
༤༽  ཉོན་མོངས་ནི་)ག་ག+མ་ག་ཡོད་དེ།  The delusionis any of the three delusions.  
 
༡  ཞེ་$ང་གིས་བསད་པ་ནི། ད.་/་0ར་2ོས་ཏེ་མཚ'ན་བ*ེག་པས་ཤི་བ་དང༌། An example of killing out of 
hostility would be getting angry at, say, an enemy and striking him with a weapon.  
 
༢  འདོད་ཆགས་(ིས་ནི། ཤ་དང་.གས་པ་སོགས་ལ་ཆགས་ཏེ་3ག་གསོད་པ་4་5་དང༌། An example of killing 
out of attachment is killing a sheep because one is attached to its meat, hide, and so forth.  
 
༣ གཏི་%ག་གིས་ནི།    %་)ེགས་པ་སོགས་-ིས་སེམས་ཅན་ཆེད་2་བསད་པའི་ཤ་&ག་གིས་མཆོད་-ིན་/ེད་པ་ཉེས་པ་ 
མེད་པར་སེམས་ཤིང་+་བ་-་.་ཡིན།  An instance of killing out of benighted ignorance is the 
killing of a sentient being by a Tirthika or any such person to make an offering of its meat 
and blood, with the thought or claim that this is not a misdeed.  
 
༥༽ !ོར་བ་ནི་(ག་མཚ,ན་རིག་-གས་སོགས་ཅི་རིགས་པས་1ས་པ་2ེ། 5ོག་གཅོད་ཟེར་བ་8ི་བ9གས་ཏེ་བསད་པ 
ཞིག་ངེས་ཅན་*་མི་དགོས་པར་མ0་དང་ངན་1གས་སོགས་2ིས་2ང་འ4བ།  The deed is carrying out the 
killing using poison, one of the five types of weapons, or whatever else may be used. 
Killing need not be something obvious like stabbing with a knife: it could also be done 
through black magic, mantras, and so forth.                       
 
༦༽  མཐར་%ག་ནི། རང་གི་+་རོལ་.་ཤི་བ་1ེ། The final step is the other being’s death. 
 
དེ་དག་ཚང་ན་'ོག་གཅོད་*ི་ལས་ལམ་/ོགས་པ་ཡིན། གཞན་ལ་གསོད་#་བ%ག་ནའང་རང་གིས་བསད་པ་དང་!ད་ 
པར་མེད་དེ།       When there is a full set of all these, the karmic process of killing has been 
completed. Ordering someone else to do the killing is no different from doing it yourself   
 
མཛ#ད་ལས། དམག་ལ་སོགས་པ་དོན་གཅིག་/ིར། །ཐམས་ཅད་2ེད་པ་པོ་བཞིན་6ན། །ག7ངས་པ་9ར་མི་བ%ད་!ིས་ 
!ག་གཅིག་བསད་ན། Tresury of Metaphysics says: ‘It is all one for armies and so forth: all of 
them have equally done the deed.’ 
 



དེའི་&ིག་པ་བགོ་བཤའ་,ེད་-་མེད་པར་མི་རེ་རེ་ལ་%ག་རེ་བསད་པའི་-ིག་པ་ཆ་ཚང་རེ་འ1ང༌། དམག་དཔོན་(་ 
!ས་དམག་མི་མང་པོ་བཏང་-ེ་གསོད་པའི་%བས། མི་*ོང་-ག་གཅིག་བསད་ཡོད་ན། དམག་མི་སོ་སོ་ལ་རེ་རེས་ཇི་ 
ཙམ་རེ་བསད་)ས་པའི་-ིག་པ་རེ་རེ་དང༌། དམག་དཔོན་ལ་མི་/ོང་0ག་གཅིག་བསད་པ་ཐམས་ཅད་+ི་,ིག་པ་ཆ་ 
ཚང་རེ་འོང༌། That is, if eight people kill a sheep, each of them does not receive a share of 
the sin: each one receives the full sin of killing a sheep. When a general sends out many 
soldiers to the slaughter and a thousand men are killed, each soldier commits the sin of 
killing as many men as an individual soldier is capable of doing; the general, however, 
gets the full sin of killing all one thousand men. 
 
ད"ས་%ོགས་འདིར་མིག་,ོས་བཟང་ཡང་%ོགས་ཕན་3ན་4་རབ་5་6ང་བས་7ང་མི་གཞན་རོགས་(ན་པ་ཨམ་ཞིག་
ཡིན་ཟེར་ནས་གཞན་ལ་,གས་གསོད་/་འ1ག་པ་3ང་མོད།   དེས་ནི་གསོད་མཁན་དེ་དང༌།   གསོད་-་འ/ག་མཁན་ 
གཉིས་ཀར་(ོག་དེས་ན་རང་རེས་དངོས་.་མ་བསད་པས་(ོག་གཅོད་3ི་"ིག་པ་མེད་བསཾ་མཁན་ཡོད་0ང༌། !ིག་པ་ 
ཡོད་པས་མི་ཚད་ད་*ང་གསོད་*་བ.ག་པ་/ིག་པ་ཆེ། We may set a good example here in the Central 
Province, but everywhere in Tibet I believe ordained people are making others slaughter 
cattle for them, claiming, ‘They are our serfs.’ But the slaughterer and the person who 
made him do  it each commits the sin of taking a life. If the monk had done the killing 
with his own hands, only one person would have committed the sin. How much better if 
he had not asked the other person to assist and had instead done the killing himself - the 
other person would not have acquired the additional sin. We may think that we do not 
acquire the sin of actually killing a living being but we do because it is also a great sin to 
make others kill for us.  
 
!ོན་དགེ་!ོང་དགེ་(ལ་འགའ་རེས་ར་-ག་.ང་ག/མ་1་2ོར་3་བཏཊ་ཏེ་གསོད་པར་ཉེ་བ་ན། ར་དེས་གཞན་གཉིས་ 
ལ་བདག་ཅག་ག'མ་གསོད་པར་འདོད་འ(ག་ཅེས་,ས་པར། !ང་གིས་འདིས་ཉིན་རེ་བཞིན་&བས་འ)ོ་ག,ང་ཞིང༌། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་"་དང་%ན་པར་)ར་ཅིག །ཅེས་སོགས་%ག་ཐལ་མོ་)ོར་ཞིང་.ན་བ1མ་ 
ནས་ག%ང་གིན་འ)ག་པས་མི་གསོད་ཟེར། Once, some monks and novices herded a goat, a sheep, 
and a bull into a pen. When the animals were about to be slaughtered, the goat said to the 
other two: They want to kill us.’‘But they take refuge every day,’ said the bull. ‘They 
fold their hands together, shut their eyes and say, “May all sentient beings have happiness 
and its cause.” They will not kill us!’ ‘They are disciples of the Buddha,’  
 
!ག་གིས། ཁོང་སངས་*ས་ +ི་,ོབ་མ།  བ/ན་པ་ལ་3གས་ཚ5་6བས་འ8ོའ 9་བ,བ་:་བ;ང་བར་ཁས་=ངས།  བ,བ་ 
!འི་གཙ#་བོ་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚ*་མི་-ེད་པ་ཡིན་པས་རང་ཅག་ལ་གནོད་པ་མི་-ེད་ཐག་ཆོད་ཟེར་བ་སོགས་མང་ 
པོ་$ེང༌། ཉི་+ོས་ཙམ་ལ་མི་ནག་བཤན་པ་གཅིག་བ,ན་པའི་.ར་འོངས་པ་ར་དེས་མཐོང་6ེ་ཉན་པས། བཤན་པ་དེས་ 
ངེད་མི་ཁོམ་པས་གཞན་ལ་ག(ང་རོགས་ཞེས་ནན་ཏན་.ས་/ང༌།the sheep said. ‘When they embarked 
on theteachings, they promised to keep the advice that goes with taking refuge. The main 



advice is not to harm sentient beings. Surely they will not harm us!’ The animals talked 
among themselves a great deal. Then, early that morning the lay butcher went to the 
monks’ home. The animals saw him and listened. ‘I’m busy today,’ the butcher said with 
some heat. ‘Could you ask somebody else to help you?’	 
 
དགེ་%ོང་གིས། ཁོ་བོ་ལ་.ང་ཚ0གས་1ི་2་ལག་ཐོགས་པོ་ཡོད་པས། 6ེད་རང་གིས་འདི་ག9མ་དེ་རིང་རང་ཅིས་ 
!ང་གསོད་རོགས་!ིས་ཞེས་'་(གས་*ིས་+ས་པ་ན། བཤན་པ་དེས་ཁས་3ངས་དགོས་པ་6ང་7ེ་གསོད་8་ཐག་ཆོད་ 
པ་ཐོས་ནས་གཞན་གཉིས་ལ་,ས་ཏེ་དེ་ག0མ་2་ངན་4ིས་མཆི་མ་ཤོར་བཞིན་ཡོད་པའི་+བས།   དགེ་0ོང་དེས་ལག་ 
པས་འ%ེང་བ་འ)ེན་ཅིང༌།  /བས་འ0ོ་དང་མ་ཎི་བ0ང་བཞིན་པར་ར་%ག་'ང་ག)མ་ཤ་,གས་མི་!གས་བ&་བའི་ 
!ིར་འོངས་པ་ན། དེ་ག/མ་1ིས། བ3ན་པས་སེམས་ཅན་གསོད་མི་5ང་བ་དང༌། ‘I’ve run out of things for 
lunch,’ one monk insisted. ‘Help me out by butchering these three today.’The butcher had 
to promise to do it. The three animals heard that they were certain to die. The two who 
had said this would not happen were crying helplessly. Just then, the monk came, telling 
the beads  on his rosary, taking refuge, and reciting om mani padme hum; he had come to 
see  if the goat, sheep, and bull were fat enough. The three said that it was not right for 
monks to kill sentient beings,  
 
གཞན་ལའང་གསོད་+་འ,ག་མི་/ང་0ལ་སོགས་མང་པོ་བ3ོད་དེ། རབ་ན་བདག་ཅག་ག8མ་མི་གསོད་པ་དང༌། 
གལ་ཏེ་གསོད་ན་དགེ་*ོང་རང་གིས་གསོད་པར་/ས་0ང་མ་གནང་བའི་4ས་ནས། བཤན་པ་*ེབས་ཏེ་དེ་ག7མ་ 
!ི་$ང་ལག་འ&ེང་ཐག་གིས་བ,མས། ཐོ་བ་ཆེན་པོས་3ན་ཏེ་5ང་གི་6ད་པ་བཅོམ། 9ི་:ོན་པོས་ར་<ག་གི་&ང་ 
!གས་གཤགས་ཏེ་ཁོག་པར་ལག་པ་བ.ག  །སེན་མོ་2ོན་པོས་ཤིན་4་གཅེས་པའི་&ོག་)་བཅད་པ་སོགས་-ག་བ"ལ་ 
བསམ་%ིས་མི་'བ་པ་)ངོ༌།   or to get others to do so. ‘It would be best if we were not killed,  If 
we die, monk, you yourself  will be  killing us.’ The monk did nothing.  The butcher 
returned and bound the legs of the three animals with a rope. He  knocked the bull 
unconscious with a mallet, thrust a sharp sword into the goat’s and sheep’s ribs up to the 
hilt, and used sharp hooks to cut their main blood vessels. Thus the animals went through 
inconceivable suffering. 
 
!ང་གིས་ཉམ་ཐག་པའི་,ད་བཏོན་པ་2ོགས་བ3འི་སངས་4ས་ཐམས་ཅད་6ིས་གསན་ཏེ། 9ལ་འདི་འ;་ཞིག་ན་ 
བ"ན་པའི་ག)གས་བ+ན་འདི་ཞེས་/་བས་མ་1ན་སེམས་ཅན་གསོད་4་བ5ག་པའི་6ག་7ད་འདོན་པ་རེད་ཅེས་9ང
་བ#ན་ཅིང༌། ཆོས་-ིས་.ལ་མཚན་བ2ིལ། བ3ད་-ི་.ལ་མཚན་བ5ེངས། སངས་.ས་7ང་སེམས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ 
!་#གས་&ག་པ་(ང་བ་སོགས་བ,ན་པ་དང་ར་0ག་1ང་ག2མ་4ི་འབེལ་གཏམ། བ,ན་པ་འགའ་ཞིག་གི་'ང་ 
ཚ"གས་&ི་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས་1ང་བ་2ར་4ས་པར་6ལ་ཏེ། དེ་2་9་ནི་བ;ན་པའི་ཆོམ་=ན་པ་ཡིན་པས་ 
!ོག་གཅོད་ལ་འཛ*མ་པ་གནད་ཆེ། The bull cried out in a pathetic voice: ‘Hear me, all the 
Buddhas of the ten directions. I have evil tidings. The monks of this land are only pale 
reflections of monks, for they have sentient beings killed sentient beings who were once 
their mothers.’ The victory standard of the Dharma was lowered, and the standard of the 



demons raised on high; all the Buddhas and Bodhisattvas were saddened. This was the 
dialogue between the monk, goat, sheep, and bull  and all for the sake of lunch for a few 
monks! A Clear Mirror gives a longer version. Such things detract from the teachings; it 
is vital to avoid killing living beings. 
 
བདག་གི་&བས་མགོན་+་མ་རིན་པོ་ཆེས་0ང་གཞན་3ོག་གཅོད་5ང་བ་6ང་ན་ད7ེས་ཚ9ར་གཞན་ལས་;ག་པ་གནང་
གི་ཡོད། ཁོ་བོས་+ང་ཁམས་ལ་འ0ོ་1བས་སོག་ཙ3ན་དགོན་པ་སོགས་+ིས་ལོ་བ6ར་གསོད་པའི་8ོག་གཅོད་+ི་:ན་ 
ཆེན་པོ་མང་པོ་གཅོད་,བ་པ་.ང་སོང་བ་ཚ1་འདིའི་ཆོས་4ག་ཤོས་ཡིན་#མ་པ་ཡོད་ག*ངས། My own guru, my 
refuge and protector, was especially good at making others repent and give up killing 
other beings. And when I went to Kham I was able to put an end to the mass slaughtering 
of animals that Sog Tsaendaen and other monasteries used to carry out to raise funds. I 
thought this was the best thing I could do in this life for the Dharma. 
 
གཉིས་པ་མ་(ིན་ལེན་ལ། TAKING WHAT IS NOT GIVEN 

༡༽  གཞི་ནི་གཞན་&ིས་བདག་*་བ+ང་བའི་ནོར། The basis is another person’s possession. 
༢༽  བསམ་པ་ལ་ག(མ་ལས། The intention is made up of three parts: 
༣༽  འ"་ཤེས་ནི་མ་འ*ལ་བ། The recognition should be unmistaken; 
༤༽  !ན་$ོང་ནི་མ་)ིན་བཞིན་,་ལེན་འདོད། The motive is wanting to take the thing  because it 
will not be given to you 
 
ཉོན་མོངས་ནི་ག!མ་ག་ཡོད་དེ། the delusion is one of the three poisons. 
ཁོང་%ོས་ད(་བོའ +་ནོར་འ.ོག་པ་དང༌། An example of anger  would be stealing property from an 
enemy.  
ཆགས་པས་གཞན་(ི་ནོར་,ས་ཡིད་འོང་1་མཐོང་4ེ་འཇབ་8ས་བ9་བ་སོགས་དང༌། An example of attach-
ment is being attracted to someone else’s property and stealing it through subterfuge. 
 
གཏི་%ག་ལ་'ི་རོལ་པའི་ཆོས་.གས། 0མ་ཟེ་4ད་ཚ7་8་བ་ཆོས་:་བཤད། །ཟེར་བ་<ར་གཞན་?ི་ནོར་བ8་བ་ཉེས 
་མེད་%་འཛ(ན་པ་+་,འོ། ། An example of benighted ignorance is the tradition among non-
Buddhists that ‘When a brahmin’s fortunes decline, we claim it is Dharma for him to 
steal.’ In other words, they do not count it as a misdeed.  
 
 
༥༽ !ོར་བ་ནི། མཚན་མོར་འཇབ་ནས་འ.ོ་བ་/་0་ངེས་པར་མི་དགོས་6ི། 7་པ་ཁ་ཅིག་གིས་འ:ེད་ཉིས་ལེན་=ེད་ 
པ་དང༌། དཔོན་པོས་མི་འོས་པའི་ཉེས་ཆད་འགེལ་བ། 1ེ་ལོག་2ང་ལོག་གིས་ནོར་གཏོང་ལེན་6ེད་པ་སོགས་7ང་མ་ 
!ིན་ལེན་ཏེ། འ*ས་,ེ་-མས་ནས་ཆད་པ་གཅོད་པ་ན། 5ག་འཚལ་བ་སོགས་!ེད་*་འ8ག་པའང་དེ་འ:འི་ཉེས་པ་ 



མི་འ%ང་བའི་གནད་+ིས་ཡིན། The need not be skulking around at night, for example. Taking 
what is not given could be an ordained person’s abuse of charity, an official’s meting out 
of an undeserved punishment, the sort of practice of generosity that gives away a penny 
in the hope of receiving a pound, and so on. When a monk breaks the monastic rules he is 
made to do prostrations and the like; the point of doing these is so  that none of the above 
misdeeds will occur. 
 
མདོར་ན། ཕ་རོལ་པོས་,ོས་མ་ཐོངས་/ང་རང་ལ་ནོར་0ས་དེ་དང་དེ་ཐོབ་འདོད་/ི་བསམ་པས། གཡོ་7འི་ཐབས་8མ་ 
པ་#་ཚ%གས་བ)ེན་ནས་ཁོས་མི་)ེར་རང་དབང་མེད་པར་3ས་ཏེ་རང་ལ་ཐོབ་པ་7ང་བའང་མ་3ིན་ལེན་9་འ:ོ་བས་ 
འདི་རང་རེ་ལ་ཧ་ཅང་འ+ང་ཉེན་ཆེ། To sum up: you want to obtain a particular piece of property, 
even though the other  person does not want to part with it. You obtain it through various 
deceitful means,  making that person powerless to withhold it from you. Not only are we 
in great danger  of committing this sort of theft but we are also thieves if we do any of the 
following.  
 
དེར་མ་ཟད་གཞན་*ི་,ས་དང་ཡོ་1ད་ཞོ་གང་ཡན་#ི་རིན་ཐང་ཚང་བ་གཞན་ ལ་བཅོལ་བའམ་1་གཡར་བ#ིས་ནས། 
!ིས་%ན་རིང་པོ་ལོན་པ་ན་བདག་པོ་དེས་བ0ེད་པ་དང༌། རང་གིས་3ང་དེས་བ0ེད་པར་4ར་ན་ཅི་མ་7ང་8མ་པས་ 
ཚ"ད་བ&ས་ནས་བ)ེད་པར་ཤེས་ཏེ། We could let someone have another person’s property or 
possessions, even if these are worth only a few zho. Or we could be lent somethin and 
much later take possession when its owner has forgotten about it. Or we could think, 
‘Wouldn’t it be good if he has forgotten,’ and find out that he has. 
 
༦༽ མཐར་%ག་རང་ལ་ཐོབ་+ོ་,ེས་པ་0་1་ཡང་བ#་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་དགེ་/ལ་ཡིན་ན་ཕམ་འ2་དང༌། དགེ་ 
!ོང་ཡིན་ན་ཕམ་པ་+ང་ཟིན་པ་ཡིན་ག.ངས། The final step comes when you think you have 
received the thing  you are then a thief. If you are a novice, it is tantamount to breaking a 
major vow; if a fully ordained monk, you break a major vow. 
 
ག"མ་པ་ལོག་གཡེམ་*ི་གཞི་ནི།  SEXUAL MISCONDUCT 

!ིམ་པ་ཡིན་ན། For lay people the  
༡༽ ལོག་གཡེམ་(ི་གཞི་ནི། Basis is: Sexual	misconduct. 
1. མངལ་%ོ་མ་གཏོགས་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པ་དང༌།  any wrong orifice, or, all orifices except the 
vagina;  
2. !མ་མ་དང་བ'ེན་གནས་,ི་.བས་སོགས་0ས་མ་ཡིན་པ་དང༌། any wrong time, such as when the 
woman is pregnant or during one-day vows; 
3.  !་མ་དང་མཆོད་(ེན་+ི་-ང་སོགས་གནས་མིན་པ་དང༌། at any improper place, such as before one’s 
guru or near a stupa; 



5. མ་ལ་སོགས་པ་བ)ོད་+་མིན་པ་.མས་དང༌། any wrong partner, suchas one’s own mother [or 
father].  
རབ་$ང་གིས་ནི་མི་ཚངས་,ད་ཚད་ལོག་གཡེམ་2་འ4ོ།  For ordained people, all sexual activity 
becomes sexual misconduct. 
 
༢༽  འ$་ཤེས་ནི་ལོག་གཡེམ་ལ་མ་འ0ལ་བ་དགོས་པ་དང༌། མི་ཚངས་8ོད་9ི་ཕམ་པ་ལ་འ0ལ་མ་འ0ལ་འ;་བར་ 
ག"ངས། The recognition is: one must be in no doubt that the act is sexual misconduct; but 
when you break a major monk’s vow of celibacy, they say it does not matterif you are 
mistaken or not. 
 
༣༽ ཉོན་མོངས་ནི་)ག་ག+མ་ག །The delusion is one of the three poisons.  
༤༽  !ན་$ོང་ནི་ལོག་པར་,ོད་འདོད།  The motive is wanting to be perverse. 
༥༽  ར་བ་ནི་དབང་པོ་གཉིས་-ད་པ་སོགས་དང༌། The deed is the two organs coming into contact, 
and so forth.  
༦༽ !ོམ་ཐར་'ག་ནི་བདེ་བ་.ོང་བ་ན་0ོགས་པ་ཡིན་ག4ངས།• The final step is completed when one 
experiences orgasm.	 
 
བཞི་པ་&ན་ནི། LYING 

མིག་གིས་མཐོང་མ་མཐོང་དང༌། ,་བས་ཐོས་མ་ཐོས། !་#ེ་%ས་'ི་)མ་ཤེས་ག-མ་.ིས་/ེ་0ག་1ེད་མ་1ེད་དམ། 
!ོང་མ་!ོང༌། ཡིད་+ི་,མ་པར་ཤེས་པས་ཉམས་3་!ོང་བའམ་,མ་པར་ཤེས་མ་ཤེས་བ6ད་དང༌། One can lie about 
eight things:  something one has seen with one’s eye consciousness, heard with one’s ear-
consciousness, or sensed with one’s nose, tongue, or body-consciousnesses individually;  
 
(1) something one has seen with one’s eye-consciousness, etc., collectively;   
(2) something one has not seen with one’s eye-consciousness, etc., individually;  
(3) something one has not seen withone’s eye-consciousness, etc., collectively;	 
(4) something one has experienced with one’s mental consciousness;  
(5) something one has not experienced withone’s mental consciousness;  
(6) something one knows;  
(7) something one does not know. 
 
1. !་བའི་&ལ་ནི་མིའི་འ*ོ་བ་!་ཤེས་དོན་གོ་བའོ། You must be speaking to a being that is going to 
understand what you are sayingin human speech. The components of the intention are as 
follows.  
 
2. བསམ་པ་ལ་འ(་ཤེས་ནི། མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་ཞེས་པ་2་3་གཞན་#་བ%ར་ཏེ་)་བར་འ#་ཤེས་པ། The recog- 
nition is recognising that you are, for example, saying you did not see something, when 
you in fact did.  



 
3.  !ན་$ོང་ནི་དེ་*ར་,་འདོད་པThe motive is wanting to say such a thing.  
 
4. ཉོན་མོངས་ནི་)ག་ག+མ་ག The delusion is one of the three poisons. 
 
5. !ོར་བ་ནི་ངག་གིས་+ན་ཚ-ག་.་བའམ། ཚ-ག་མ་.ས་2ང་མགོ་བོའ -་ད4ིབས་སོགས་2ིས་+ན་4ེད་པ་ཡོད། The 
deed is speaking lying words, or lying by some movement of your head without saying 
anything, for example.  
 
6.  མཐར་%ག་ནི་ཕ་རོལ་པོས་དོན་གོ་བའོ། The final step is when the other person understands 
what you mean.  
གསོད་པར་འོངས་པ་དག་གིས་གསད་+་གང་ན་ཞེས་/ི་བ་1་2་ལ་/ང་པོར་བཤད་5་མི་7ང་བས། དེ་འ/འི་དོགས་ 
པའི་གནས་ཡོད་པ་དག་ལའང༌། འདི་ནས་མི་འདི་འ0་ཞིག་སོང་ངམ་ཟེར་ན། བདག་དོ་&བ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་,་འ.ོ་/་ 
ཡིན་ཟེར་བ་)་*་གཏམ་མ་འ/ེལ་བ་བཤད་པས་བ5ེད་6་ག7ག་པའི་ཐབས་སོགས་:་དགོས་ག;ངས། It would 
not be right, however, to give an honest answer if some potential killers ask you, ‘Where 
has our victim gone?’ However, those who still have some misgivings over this must do 
the following. When asked, ‘Did the man go this way?’ You should say something 
irrelevant to throw them off, like: ‘I’m going round to see what’s-his-name tonight.’ 
 
!་པ་$་མ་ལ། DIVISIVE SPEECH 

༡) གཞི་ནི་མ'ན་པའམ་མི་མ'ན་པ་ཅི་རིགས། The basis can be either people who get along, or 
those who do not.  
༢)  འ"་ཤེས་མ་འ(ལ་བ། The recognition should be unmistaken;  
༣)  !ན་$ོང་ད(ེ་འདོད་པ། The motive is wanting to cause division;  
༤)  ཉོན་མོངས་(ག་ག*མ་ག  The delusion is one of the three poisons.  
༥) !ོར་བ་མ'ན་པ་ད+ེ་བ་དང་མི་མ'ན་པ་མི་འ0མ་པར་འདོད་པ་1ེ། འདི་ལ་བདེན་པ་དང་4ན་5ིས་7་མ་+ས་པ་ 
གང་ཡིན་ཡང་'ད་མེད། ཁ་ཅིག་གིས་འདི་དག་ཡོན་ཏན་2་བ4ི་ཡང་འདི་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་པར་མ་ཟད། 9ོན་ཆེན་ 
པོ་ཡིན་པས་(ར་མི་+ང༌། The deed is as follows. You wish to divide people who get along, or 
not to effect  a reconciliation between those who do not; it makes no difference if your 
divisive  speech is the truth or lies. Some people consider doing these things to be a  good 
quality, but they are not. Divisive speech causes great harm and so can’t be right. 
 
༦༽ མཐར་%ག་ནི་ཚ*ག་དེའི་དོན་གོ་བ་0ེ། དེ་ཡང་&་མའི་ཚ+ག་-ས་པས་ཕ་རོལ་པོས་གོ་ནས་5བ་འགལ་7་8ེས་པར་ 
!ར་ན་ལས་ལམ་(ོགས་ལ། ཚ-ག་དེ་མ་གོ་བར་མི་མ2ན་པ་སོགས་ད4ེ་བར་མ་སོང་ན་ཚ$ག་&ལ་པར་འ+ོ་བ་ལས་/་ 
མ་#ས་པར་མི་འ)ོ།  The final step is when people understand the meaning of your words. 
Even so, 



the karma is still not complete if the divisive words you say have the opposite effect. The 
karma is not that of divisive speech if your words do not divide people not getting along 
with each other, and so forth - because the words were not understood.	 
 
!ག་པ་ཚ&ག་'བ་)ི་གཞི་ནི། INSULTING WORDS 
༡) མནར་སེམས་'ེ་བའི་གཞིར་-ར་པའི་སེམས་ཅན་དང༌། ཚ5ར་མ་སོགས་སེམས་ཅན་མིན་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད། The 
basis of insulting words could be either a sentient being that serves as the basis for 
development of harmful intentions, or an inanimate object such as a thorn. 
༢) འ"་ཤེས་མ་འ(ལ་བ། The recognition should be unmistaken.  
༣) ཉོན་མོངས་(ག་ག*མ་ག The delusion is one of the three poisons. 
༤) !ན་$ོང་ནི་(་འདོད་པ། The motive is wanting to say such words. 
ཞར་བ་མིན་པ་ལ་ཞར་བ་ཟེར་བ་,་-་བདེན་/ན་གང་ཡང་3ང་བས་ཕ་རོལ་པོའ 8་9ལ་:ིམས་དང་རིགས་དང་;ས་<ི་  
!ོར་བ་མིག་ཞར་བ་ལ་ཞར་བ་ཞེས་བ-ོད་པའམ། The deed is speaking about faults in another 
person’s ethics, race, body, and so on. You could tell the truth or lies; for example, you 
could say, ‘You’re blind’ to either a blind person or to someone not blind. 
 
!ོན་སོགས་ནས་བ(ོད་པ་+ེ། ཕ་རོལ་པོའ 2་སེམས་ལ་གནོད་ན་4ན་པར་5་ཡང་ཚ$ག་&བ་(ས་པའི་ཉེས་པ་འ/ང༌། 
When you talk about faults in the other person’s ethics, race, body, and so forth, even if 
you say it pleasantly, you have committed the misdeed of insulting words if the other 
person’s feelings are hurt.  
 
༦༽ མཐར་%ག་ནི་དེས་དོན་གོ་བའོ། ། The final step is when the meaning of the words is 
understood.  
 
འདི་ལ་དོན་གོ་བ་དགོས་པས་སེམས་ཅན་མིན་པའི་འ/ང་བ་སོགས་ལ་1ས་2ང་ལས་ལམ་མི་3ོགས• 
The words must be understood; the karmic process is therefore incomplete if you say 
them to inanimate objects.	 
 
 
 
བ"ན་པ་ངག་འ)ལ་+ི་གཞི་ནི། IDLE GOSSIP 

༡) ངག་འ%ལ་'ི་གཞི་ནི། The basis is something frivolous.  
དོན་མེད་དང་(ན་པའི་དོན། འ-་ཤེས་ནི་གང་བ2ོད་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་དེར་འ-་ཤེས་པའོ། །འདི་ལ་5ལ་ཡོད་ 
མེད་གང་'ར་ཡང་གཏམ་+ན་ཚད་.ང་/ལ་1་2ས་ན་དངོས་གཞི་འ.ང༌།  The recognition is recognising 
that the thing you want to talk about is frivolous.  The subject of idle gossip may or may 
not be a 20 famous king; anything can serve as the actual basis of the idle gossip.  



༢) !ན་$ོང་ནི་(་འདོད་པ། The motive is wanting to talk.  
༣) ཉོན་མོངས་(ག་ག*མ་གThe delusion is one of the three poisons.  
༤) !ོར་བ་ནི་(ལ་པོ་དང་དམག་ལ་སོགས་པའི་གཏམ་-་བ་དང༌། The deed is talking about the king, the 
army, or whatever. 
 
ད་#་རང་རེ་'་པ་#་)ས་+ང་དགོན་པའི་1ིང་བ3ོར་འ4ོ་བ་5ན་6ི་ཚ8་མི་མང་པོ་ཞིག་འ;ས་ནས། =ེ་པ་ག>ང་དང༌། 
!་ནག་དང༌། !་གར་སོགས་'ི་ཐེ་གཏོགས་མང་པོ་/ེང་མོ་0ེད་པ་དེ་ཡིན། ངག་འ6ལ་འདི་མི་དགེ་བ་བ9འི་ནང་ནས་ 
!ང་ཤོས་ཡིན་ཡང༌། རང་རེའི་མི་ཚ1་2ོང་ཟད་5་གཏོང་བའི་ཐབས་:་ན་མེད་པ་2ེ། ཚ<གས་=ལ་?ན་ཆད་5་ངག་ 
འ"ལ་%ི་གཏམ་འ*ེ་བ་ལ་བ-ེན་ནས་0་ཤག་ཕན་3ན་4་འཚ6གས་ཏེ་ཉིན་8ང་དོན་མེད་<ི་"ད་ཆ་མང་པོ་བཤད་པས་
!ས་འདའ་འ&ོ་བ་ཡང་ནས་ཡང་!་འོང༌། དེས་ན་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས། མང་པོའ 3་ནང་!་ངག་ལ་བ6ག ། These days we 
monks discuss many things when a large group of us gets together  in the monastery 
grounds: the government, China, India, and so on. This is idle gossip. Idle gossip is the 
least of the ten non-virtues, but it is the best way to waste our human  lives. The evil of 
idle gossip bedevils public [religious] ceremonies and monks continually get together in 
their rooms and spend their lunchtime making too much conversation. Atisha said: 
‘When in company, check your speech;   when alone, check your mind.’  
 
ཅེས་ག&ངས་པ་)ར་+ོགས་གཅིག་ཡོད་0ན་ཆད་ནས་འདི་ལ་གཟབ་དགོས་ག&ངས། གཞན་ཡང༌། :ང་དང༌། ;ི་རོལ་ 
པའི་བ&ན་བཅོས་བཤད་པའང་ངག་འ/ལ་ཡིན། In other words, you must be careful even if you 
have only one friend. Stories and discussions on non-Buddhist treatises are idle gossip. 
Although you can get other people to do six of the non-virtues of body and speech for 
you,  
 
ལོག་གཡེམ་མ་གཏོགས་པའི་-ས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་1ག་ཀ་གཞན་ལ་5ེད་6་བ7ག་པས་8ང་རང་ཉིད་ལ་ལས་ལམ་6་
འ"ར་བར་ག'ངས། except for sexual misconduct, you yourself are also involved in the 
karmic process. 
 
བ"ད་པ་བ&བ་སེམས་*ི་གཞི་ནི། COVETOUSNESS 
༡༽ དེ་ཡང་དཔེར་ན་)ོམ་གཞན་%ི་ནོར་དང་ཡོ་,ད་དེ། !་#ར་འ&ོ་བ་ན་ཡོ་+ད་ཡིད་.་འོང་བ་མཐོང་ནས་བདག་ལ་ 
འདི་འ%་&ང་ན་)མ་+་འདོད་པ་.ག་པ་བཞིན་&ང་བའོ། །རང་གི་ནོར་ལའང་བ5བ་སེམས་8ེ་བ་ཡོད་ཅིང༌།  The 
basis is another’s property or possessions. Suppose you go to the market, see an  
attractive piece of merchandise and think, ‘If only I had that!’ and are almost sick with 
desire. 
 
༢༽ འ"་ཤེས་ནི། བ+བ་སེམས་འ-ང་བའི་གཞི་དེ་ལ་དེར་འ"་ཤེས་པ། The recognition is recognising the 
particular object serving as the basis of your covetousness as being that particular object. 



 
འདིའི་%ན་'ོང༌། ,ོར་བ། མཐར་1ག་3མས་5ེད་ལས་སེམས་གཅིག་གི་9ེང་ནས་འཇོག་དགོས་པས། The motive, 
deed, and final step must be assumed to be functions of the one thought.  
 
 
༣༽ !ན་$ོང་ནི་ནོར་སོགས་དེ་དང་དེ་བདག་གིར་.ར་ན་/མ་པ། The motive is thinking, ‘If only this or 
that valuable thing were mine.  
༤༽ ཉོན་མོངས་ནི་)ག་ག+མ་ག The delusion is one of the three poisons.  
༥༽ !ོར་བ་བསམ་པ་དེ་ལས་,གས་.ག་/་སོང་ནས་བདག་གིར་3ེད་འདོད་པ། The deed is when the thought 
becomes stronger: ‘I will make it mine.’  
 
༦༽ མཐར་%ག་ནི་དེ་ལས་-ང་/གས་0ག་1་སོང་ནས་3་ནོར་སོགས་དེ་དང་དེ་ཡོང་ཐབས་6ེད་པར་ཐག་བཅད་པའོ། 
The final step is when the thought becomes stronger still and you decide that you will 
employ some means of making the valuable object your own.You can even covet your 
own possessions. 
 
རང་ཅག་&་སར་(ོམ་བ,ོར་-་.་ཞིག་འ2ོ་བ་ནའང་བ4བ་སེམས་འ.མ་6ག་ཙམ་8ེ་བས་དེ་-ར་:ང་,བས་རང་གི་
ཡིད་ལ་གང་(ང་)ན་+་མི་འ.ག་པར་1་མའི་ནོར་3ས་ལ་5ིང་པོ་མེད་པར་བསམས་ནས་གཉེན་པོ་བ9ེན་པ་དགོས། 
When we go to the markets in Lhasa, for example, we develop covetousness hundreds of 
thousands of times, because anything we do there we do without remembrance. We 
should apply the antidote to covetousness and think how these illusory goods are without 
essence. 
 
ད"་པ་གནོད་སེམས་ནི། HARMFUL INTENT 

༡) ད"་པ་གནོད་སེམས་+ི་གཞི་དང་ཉོན་མོངས་སོགས་0ར་ཚ3ག་4བ་+ི་6བས་7་བཤད་པ་9ར་ལ། The basis, 
delusions, and so on, of harmful intentions are the same as those ofinsulting words.  
 
༢) !ན་$ོང་གསོད་བ+ང་སོགས་གནོད་པ་-ེལ་འདོད་དམ། ཕ་རོལ་པོ་5ད་ན་ཅི་མ་8ང་9མ་པ་སོགས་དང༌། The 
motive is either wanting to inflict harm by, for example, beating and killing the basis of 
the harmful intentions, or wishing things like,‘Wouldn’t it be good if that other person 
were ruined.’  
 
༣)  !ོར་བ་ནི་དེ་ལ་བ+ོན་པ། The deedis putting moreeffort [into the thought].  
༤)  མཐར་%ག་ནི་དེར་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། The final stepis deciding [to harm that person]. 
རང་རེའི་ཞི་(ས་དབང་,ག་གི་ལས་/ོར་1ེད་པ་3མས་5ང་6ན་8ོང་བཟང་པོས་བ:ན་པ་དང་སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་ 
དོན་%་&ེད་པ་ཞིག་མ་-ང་ན། བ1བ་སེམས་དང་གནོད་སེམས་སོགས་3་འ5ོ་ཉེན་ཡོད་པས་གཟབ་དགོས་ག3ངས། 



We perform the tantric activities of peace, increase, power, and wrath; if we do not do 
these with stable, good motives or solely for the sake of sentient beings, there is a danger 
that they can become forms of covetousness, harmful intent, and so on. We must 
therefore be careful. 
	
	
བ"་པ་ལོག་(འི་གཞི་ནི། WRONG VIEWS   

༡) ལོག་&འི་གཞི་ནི།  ལས་འ%ས། བདེན་བཞི། དཀོན་མཆོག་སོགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས། དེ་མེད་པར་བ6་བ་ལོག་ 
!་དང༌། མེད་པར་+་བ་-ར་འདེབས། The basis must be something that exists: cause and effect, 
the four truths, the Three Jewels, and so on. A wrong view is to view these things as non-
existent; den-	ying these things, for example, is saying they do not exist. 
 
དེ་ཡང་&ི་རོལ་པའི་-ང་.ོང་/ང་མིག་གིས་རང་གི་3་མོ་ལ་ཆགས་ཏེ་དེ་དང་6ན་ཅིག་9ོད་འདོད་:ིས་འཇིག་<ེན་=་
!ི་མེད་པར་བཤད་པའི་ག-ང་/གས་འ1མ་2ག་དང༌། 5་ངན་7ག་8་སོགས་རང་བཟོ་)ས་ནས་བ+མས་པ་.་/་ཡིན།  
The Tirthika Rshi Akshipada lusted after his own daughter and wanted to sleep with her, 
so he composed  The Hundred Thousand Verses in which he claimed that there were no 
other rebirths than this one. Other examples are the sixteen evil, fabricated, wrong views, 
and so forth. 
 
༢) འ"་ཤེས་ནི་)ར་བ་འདེབས་པའི་དོན་ལ་བདེན་པར་འ"་ཤེས་པ་ལས་གཞན་འ2། The recognition is like 
the other nine forms of recognition except that one does 
not recognise that the thing being denied is in fact true. The  
 
༤) !ོར་བ་ནི་(ར་བ་འདེབས་པར་.ོམ་ཞིང༌། deed is the intention to deny the thing serving as the 
basis.  
 
༥) མཐར་%ག་ནི་མེད་པར་ཐག་བཅད་པའོ།  The final step is to decide that it does not exist. 
 
འདི་དངོས་གཞི་རང་རེར་,ང་འ-ང་དཀའ་ཡང༌། བསོད་ནམས་དམན་པ་)ིག་,ོགས་-ི་དབང་/་སོང་བ་དག་ལ་ཡོང་ 
ཉེའོ། །དེས་ན་དེ་དག་ལེགས་པར་ངོ་ཤེས་པར་0ས་ཏེ་འཛ3མ་བག་0་བ་གནད་ཆེ་ག7ངས།  There is little chance 
that we would actually [hold wrong views], but there is a danger that we could be swayed 
into doing so by bad company, that is, people with only small amounts of merit. Now that 
we can identify these ten properly, it is vital that we scrupulously avoid doing them. 
 
 

གཉིས་པ་ལས་!ི་ཡང་གི་'ད་བཤད་པ་ནི། 
THE DIFFERENCES THAT MAKE FOR HEAVY OR LIGHT KARMA 

 



དེ་ལ་%ག་ལས། There are six of these: 
༡༽ ངོ་བོའ &་'ོ་ནས་*ི་བ་ནི། !ས་ངག་གི་བ(ན་ལས་+ོག་གཅོད་སོགས་/་མ་/་མ་1ི་ལ། 3ི་མ་3ི་མ་ཡང༌། HEAVY 

BY NATURE The seven karmic actions of body and speech range from the heaviest first, 
killing, to the lightest last of all. 
 
དེའི་&་མཚན། དེ་དག་གི་ཚ,་ཕ་རོལ་པོ་ལ་2ག་བ4ལ་ཆེ་6ང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པའི་རིམ་པས་<ི་ཡང་=ང་བ་>ེ། དཔེར་ན 
་ངེད་ཚ&་རང་གཞན་+་འ-་ཞིག་ཡིན་ཡང་0ོག་ལ་གཅེས་ཤིང་ཕངས་པ་ཇི་འ-་9ེད་པ་དེ་ཙམ་ཡོ་9ད་ལ་མི་9ེ The 
reason is that the order reflects the amount of suffering that other beings will have. An 
illustration: no matter how different we may be from each other,  none of us cherishes our 
possessions as much as we do our lives.  
 
ད་པས་%ོག་གཅོད་དང་མ་+ིན་ལེན་གཉིས་ལ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་3ག་བ5ལ་ཆེ་7ང་འ9ང་བ་:ར་ཡིན། ཡིད་%ི་ག'མ་)་ 
མ་#་མ་ཡང་ལ། (ི་མ་(ི་མ་*ི་བ་ཡིན། Killing therefore causes more suffering to another person 
than taking something not given. However, with the three non-virtues of the mind, the 
lightest is first and the heaviest last of all.	 
	
 
༢༽ བསམ་པའི་(ོ་ནས་+ི་བ་ནི། HEAVY BECAUSE OF THE INTENTION 
བསམ་པ་ཉོན་མོངས་ཤིན་,་-ག་པོས་/ས་པ་0ེ། ཚ4ག་#བ་%་&་ངོ་བོའ *་+ོ་ནས་ཡང་ཡང་ཁོང་&ོ་ཤིན་*་ཆེན་པོས་ 
!ི་$ན་ཞེས་བ*ོད་པ་དེ་.ི་བ་/་0འོ། ། When the intention is due to a very strong delusion but the 
non-virtue, using insulting words, for example, is by nature light, as when one says ‘You 
mangy old dog’ out of very great anger, this act then becomes heavy. 
 
༣༽ !ོར་བའི་(ོ་ནས་+ི་བ་ནི། HEAVY BECAUSE OF THE DEED 
!ོར་བ་གསོད་)ངས་ངན་པ་-ག་ལས་/་ད0་བཏང་ནས་བསད་པ་2་3་ཡིན། ཡང་འ3་བསད་པ་བས་8ང་པོ་ཆེ་ 
བསད་པ་&ིག་)ི་བ་#་$་%ད་འ(ོ་ག+ཊ་བོངས་ཆེ་བ་དག་གསོད་པ་+ིག་ཆེ་བའང་.ས་/ོབས་ཆེ་བའི་ཚ1ད་2ི་3ག་ 
བ"ལ་ཆེ་བས་(ོར་བའི་-ོ་ནས་/ི་བར་འ0ོ། 2ལ་འགའ་ཤས་ན། 5ལ་པ་དང་། 9ིམ་#། འ&་སོགས་མེར་ 
བ"ེགས་ནས་གསདོ་པ་+་,ར་ནི། ང་ོབ་ོདང་1རོ་བའི་3ི་4གས་གཉིས་ཀ་ཚང༌། An example of this is killing 
sadistically. Also, killing an elephant, for example, is a heavier sin than killing an insect. 
Killing animals with huge bodies or with great physical strength is a bigger sin because 
they experience greater suffering. In some lands they burn live frogs, poultry, and insects; 
these acts are heavy both because of their nature and because of the deeds themselves. 
 
༤༽ གཞིའི་&ོ་ནས་*ི་བ་ནི། HEAVY BECAUSE OF THE BASIS 
!་མ་$ོབ་དཔོན་*ང་སེམས་དགེ་འ0ན་ཕ་མ་སོགས་ཞིང་4ད་པར་ཅན་ལ་མིག་ལོག་བ8་བ་8་9འང་:ིག་;ི་བ་ཡིན།  
It is a heavy sin, for example, to cast dirty looks at karmically potent beings such as one’s 
guru, ordination master, Bodhisattvas, members of the Sangha, parents, and so forth. 



 
༥༽ !ས་$ག་&་'ེད་པས་+ི་བ་ནི། HEAVY BECAUSE OF ALWAYS BEING DONE, 

ངག་འ%ལ་'་(་)ས་+ག་,་འ-ང་བ་དེ་1ི་བའོ། Idle gossip, for example, is heavy because one is 
always doing it. 
 
༦)  གཉེན་པོ་མེད་པས་+ི་བ་ནི། HEAVY BECAUSE NO ANTIDOTE HAS BEEN APPLIED, 

དགེ་བ་&་གཅིག་)ང་མི་,ེད་པའི་གང་ཟག་གི་0ད་)ི་1ིག་པ་ཤིན་4་5ི། དེས་ན། The sins in the mind-stream 
of a person who never performs a single virtue are extremely heavy.	 
 
!ི་བ་གཅིག་འཛ)མས་པ་ནས་.ག་ཀ་འཛ)མས་པའི་བར་ཡོད། 5ང་སེམས་ལ་ཁོང་:ོ་ཆེན་པོས་མིག་ལོག་བ<ས་པ་དང༌། 
!ག་ལས་&་ད(་བཏང་ནས་-ད་འ/ོ་བསད་པ་2་3་ལ་གཉིས་ཚང༌། There are one-to-six types of 
heaviness [in any action]. Two examples of types of heaviness are: casting a dirty look at 
a Bodhisattva when one is very angry, or killing an animal sadistically.  
 
ཆགས་སེམས་'ག་པོས་*་+ངས་པ་-་.་ལ་གཅིག་ཚང་ལ། Singing and dancing out of great attachment 
is an example of only one type of heaviness.  
 
དེ་བཞིན་(་)ིག་པ་,ག་-་.ེད་ཅིང་དགེ་བ་མི་*ེད་པའི་བཤན་པ་/་0ས། ཕ་མ་སོགས་ལ་ཁོང་7ོ་8ག་པོས་9ོར་བ་ 
!ག་ལས་&་ད(་བཏང་ནས་བསད་ན་-ག་ཀ་འཛ1མས། དེས་ན། རང་རེ་ལ་མི་7ི་བ་མེད་པའི་9ིག་པ་གང་7ི་7ིས་:ག་ 
!་ནོན་ནས་ཡོད། All six types of heaviness are present if a butcher, say, who always sins and 
never does anything virtuous, gets very angry with his parents and kills them sadistically. 
No matter how light our sins may be, we are always adding to their heaviness. 
 
 
འ"ས་%་&ང་(ལ་བ+ན་པ་ནི། TEACHING WHAT THE RESULTS OF THESE KARMAS ARE 

 
ག"མ་པ་དེ་དག་གི་འ*ས་,་བ.ན་པ་ལ། 2མ་3ིན། 4་མ5ན། བདག་འ*ས་ག"མ་ལས།  There are three 
types: ripened results, results congruent with the cause, and environmental results. 
 
མི་དགེ་བ་བ(་པོ་དེ་དག་གང་,ས་.ང་འ0ས་1་ག2མ་པོ་དེ་ནས་4་མ5ན་ལ་7ོང་བ་4་མ!ན་དང༌། (ེད་པ་+་ 
མ"ན་གཉིས་)་*ེ་བའི་འ.ས་/་བཞི་བཞི་1ོང་དགོས། When one commits any of the ten non-virtues, 
one has to undergo four results instead of three, because results congruent with the cause 
are subdivided into two types: experiences congruent with the cause, and action 
congruent with the cause. 
 



དེ་ཡང་མི་དགེ་བ་ཆེན་པོས་ད/ལ་བ། འ3ིང་གིས་ཡི་4གས། 5ང་6ས་7ད་འ8ོར་:ེ་བས། Great nonvirtues will 
lead to rebirth in hell; medium non-virtues to rebirth as a hungry ghost; small ones to 
rebirth as an animal.  
 
!ོག་གཅོད་ལ་མཚ*ན་ན། Let us take killing as an example. !མ་$ིན་'ི་འ)ས་+ས་ད-ལ་བར་1ེ། 
ནམ་ཞིག་དེ་ལས་ཐར་ནས་མིར་-ེས་.ང་0ོང་བ་3་མ4ན་ཚ6་4ང་ཞིང་ནད་མང་བ་དང༌། The ripened result 
could be rebirth in hell. Later one gets free of the hells and is reborn as a human being, 
but one’s life is short, with much sickness:  
 
!ེད་པ་&་མ(ན་!ིས་པའི་-བས་ནས་བ/ང་1ོག་གཅོད་པ་ལ་དགའ་བ། the experiences congruent with 
the cause. One may also have liked killing ever since childhood: the action congruent 
with the cause. 
 
བདག་འ&ས་(ོད་*ི་འཇིག་-ེན་ལ་འ1ང་3ེ། བཟའ་བ%ང་དང་(ན་ལ་སོགས་པ་མ0་1ང་བ་འོང༌། རང་རེ་ད6ལ་ 
བར་$ེས་ཏེ་(ས་དང་མེ་ད,ེར་མེད་-་འ/ེས་ནས་1ོད་པ་ལས། མིའི་ནང་-་$ེས་ཏེ་7ོག་གཅོད་ལ་དགའ་བ་འདི་ 
ངན་ཏེ། The environmental results occur in the environment: food, drink, medicine, and so 
on, have little power. After we have been born in hell and lived with our bodies 
indistinguishable from the fires there, we could then be born as a human being who likes 
to kill. 
 
འདིས་&ར་ཡང་*ོག་གཅོད་.ི་/ན་མ2ད་དེ་ངན་འ4ོར་འཕེན་པས། འ8ས་9་ཐམས་ཅད་ནང་ནས་ཁ་གནག་ཤོས་ནི་ 
!ེད་པ་&་མ(ན་འདི་ཡིན་པས་རང་རེས་མི་དགེ་བའི་!ེད་པ་&་མ(ན་འགོག་ཐབས་དང༌། དགེ་བའི་!ེད་པ་&་མ(ན་ 
ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་ག,ངས།  Our killing perpetuates this process and we are again thrown 
into the lower realms. The most disheartening results of all are the actions congruent with 
the cause; that is why they say we must work hard at the means to prevent actions 
congruent with nonvirtuous causes from occurring, and to promote the actions congruent 
with virtuous causes.	 
 
མ་#ིན་ལེན་སོགས་མི་དགེ་བ་-ག་མ་ད.་པོས་རིམ་བཞིན། 3ོང་བ་5་མ6ན་ལོངས་7ོད་ད8ལ་བ་དང་གཞན་དང་ 
!ན་མོང་'་འ)ར་བ། འཁོར་གཡོག་དང་1ང་མ་བ2ང་མི་!བ་པ་དང༌། གཞན་7ིས་བདེན་པར་མི་འཛ;ན་པ་དང༌། 
མཛའ་བཤེས་)ང་བ་དང་འཁོར་གཡོག་སོགས་དང་འ1ལ་བ། Now, we will deal with the other 
nonvirtues taking things not given, and so on  in their order. Experiences congruent with 
the cause are: [for stealing] you will lack possessions, or have to share them with others; 
[for sexual misconduct] you will be unable to keep your followers, servants, or spouses; 
[for lying] others will not believe you; [for divisive speech] you will have few friends, be 
without followers, servants, and so forth;  



 
གཞན་%ིས་མི་)ན་པར་,་བ་དང༌། གཞན་)ིས་རང་གི་གཏམ་ལ་ཆ་མི་འཇོག་པའི་ཚ6ག་མི་བཙན་པ་དང༌། དོན་མི་ 
འ"བ་པ་དང༌། འཇིགས་.ག་ཅན་1་འ2ར་བ་དང༌། ཡང་དག་པའི་5་བ་ལ་7ོངས་པ་9མས་འ;ང༌། <ིག་པ་=ེད་པ་ 
འགའ་ཞིག་ཚ'་རིང་བ་དང༌། for insulting words] others will speak ill of you; [for idle gossip] 
your words will carry little weight because others will think little of what you say; [for 
covetousness] you will not achieve your aims; [for harmful intent] your surroundings will 
be terrifying; and [for wrong views] you will be blind to the right view. Some sinners 
have long lives in which all goes well for them;   
 
ལམ་འ%ོ་ཆེ་ལ། ཆོས་+ེད་པ་འགའ་ཞིག་ཚ2་3ང་བ་དང་ནད་སོགས་ཡོང་8་མང་བ་ནི་9ེ་བ་:་མའི་8་འ;ས་གཞན་ 
དང་གཞན་'ི་ཡིན། རང་ཅག་ལ། [some Dharma practitioners have illness, short lives, and so on. 
There are many causes for this: the causes for these effects lie in past lives. When 
something undesirable happens to us in this rebirth, we think that other more immediate 
circumstances are responsible, but this is not so. Normally these things are created by 
karma from past lives.  
 
འཇིག་&ེན་འདིར་མི་འདོད་པ་.ང་བ་1མས་ཚ4་འདིར་འ5ོ་ཉེས་འ7ག་ཉེས་སོགས་རང་གཞན་9ི་འ:ལ་<ེན་ཞིག་གིས
་"ས་སོ་%མ་པ་འོང་མོད། དེ་-ར་མ་ཡིན་པར་ཕལ་ཆེར་ཚ6་7་མའི་ལས་8ིས་"ས་པ་ཡིན། Actions congruent 
with the cause are as follows. In this life there are those who, since childhood, have liked 
stealing things; this comes from their having taken things not given to them in past lives.  
 
!ེད་པ་&་མ(ན་ནི། མ་!ིན་ལེན་-ིས་ཚ0་འདིར་ཡང་འགའ་ཞིག་!ིས་པ་7ང་8་ནས་ཁབ་;ན་ཆད་=་བ་དང༌། !ི་བ་ 
དང་$ི་ལ་སོགས་*་$ེད་པ་ལ་མཁས་པ་/ར་མ་$ིན་ལེན་ལ་དགའ་ཞིང་འ4ག་པ་/་5་6ེ། དེས་མཚ9ན་ནས་གཞན་ 
!ཾས་གོ་%།  There are children skilled at making other children steal; such children like to 
indulge in stealing. Other actions congruent with the cause are analogous and easy to 
understand.  
 
བ"བ་སེམས་གནོད་སེམས་ལོག་,་ག-མ་.ི་0ེད་པ་2་མ3ན་ལ་ཆགས་5ང་7ོངས་ག-མ་འཕེལ་བ་ཡིན། The 
actions congruent with the causes of covetousness, harmful intent and wrong views are an 
increase in attachment, hostility, and benightedness. 
 
བདག་འ&ས་ནི། མ་,ིན་ལེན་སོགས་0ིས་རིམ་བཞིན་ལོ་འ&ས་3ང་ལ། སད་སེར་ཐན་པ་སོགས་7ང་ཞིང༌། བཞོན་འོ་ 
ཞོ་$ང་བ་སོགས་དང༌། འདམ་.བ་/ན་/ིན་སོགས་ཡོད་སར་གནས་དགོས་པ་དང༌། བ5་6ིད་7ེད་མཁན་མང་བ་དང༌། 
The environmental conditions due to taking things not given are: few crops and fruit; bit- 
ter  frosts, hails, and so on; little milk or curds etc. [Due to sexual misconduct] you have 
to live in places that are muddy or filthy, for example; [due to lying] there will be many 
cheats about; [from divisive speech] you will have to live in places where the ground is 



uneven;  
 
ས་#ོགས་མི་(ོམས་པར་+ོད་དགོས་པ་དང༌། +ོང་0མ་དང་ཚ2ར་མ་མང་བའི་གནས་6་7ེ་བ་དང༌། ཤིང་འ:ས་0ས་ 
!་མི་ཆགས་ཤིང༌། ཡང་ན་.ས་མིན་.་ཆགས་པ་དང༌། 1ན་ཚ3གས་ཐམས་ཅད་འ7ིབ་འ7ོ་བ་དང༌། དམག་འ:ག་ 
དང་ནད་ཡམས་མང་བ་དང༌། +་དང་རིན་པོ་ཆེའི་འ3ང་4ངས་5བ་པ་6མས་ཡིན། [from insulting words] 
you will be born in a place where there are many tree-stumps and brambles; [due to idle 
gossip] the crops will fail and it will rain at the wrong times; [due to covetousness] all 
your pleasures will be overshadowed; [due to harmful intent] there will be much war, 
sickness, and famine; [due to wrong views] your sources of water and precious things 
will dry up. 
 
དེ་$ར་མི་དགེ་བའི་འ+ས་-་.མས་འ/ང་1ལ་ཐོས་ཤིང་ཤེས་6ང་ད་7ང་མི་དགེ་བ8་ལ་ཤེས་བཞིན་7་འ;ག་ན། 
མིག་%ན་གཡང་ལ་མཆོང་བ་དང་འ/། ས་གཞི་དག་3ང་འགའ་ཤས་5ར་ལོ་ལེགས་པ་ལ། དེང་སང་མི་ལེགས་པ་ཡང་ 
ས་བ$ད་ཤོར་བ་སོགས་གང་ཡང་མིན་པར། ལས་2ིས་3ས་པ་ཡིན། བ&ལ་པ་བཟང་པོའ .་&བས་ས་གཞི་ཡངས་ཤིང་ 
!ན་$མ་ཚ#གས་པ་ཡོད་*ང༌། རིམ་1ིས་འ3ིབ་5ེ་ངམ་3ོག་དང་གཡང་ས་ལས་མེད་པ་དེ་འ8ར་འ9ར་འ3ོ་བའི་ 
!བས་ཡོད། So, if you have studied and know what happens through the results of the ten 
nonvirtue and yet still indulge in them knowingly, it is like jumping off a cliff with your 
eyes wide open. The ground was once quite good; now it is no good at all, it has become 
infertile, and so on. Karma did this. Earlier in this fortunate aeon the ground was 
magnificent but it has gradually declined, and is now eroded with gullies and ravines 
 
 
གཉིས་པ་དཀར་པོའ ,་ལས་འ.ས་བསམ་པ་ལ་གཉིས། THINKING ABOUT THE WHITE SIDE OF CAUSE 

AND EFFECT 
 
འདི་ལ་གཉིས་། This has two sections:  
དཀར་པོའ '་ལས་ལམ་དངོས་དང༌། (1) teaching the actual white karmic process; དེ་དག་ 
ག་འ#ས་%་བ'ན་པའོ། །(2) teaching its results. དང་པོ་ནི། མི་དགེ་བ-་མ་.ས་པ་ཙམ་1ིས་ 
དཀར་པོའ (་ལས་ལམ་མི་-ོགས་ཏེ། དཀར་པོའ (་ལས་ལམ་ཚང་བ་ལ་མི་དགེ་བ་བ5་པོ་ངོས་ག6ང༌། Merely 
refraining from committing the ten non-virtues will not complete the white karmic 
process. The complete process is assumed to be: identifying the ten nonvirtues, 
 
དེ་ལ་ཉེས་དམིགས་*་བ,ས་ཏེ་ཡང་དག་པར་2ོམ་པའི་5ོར་བ་དང༌། བ2མ་པ་མཐར་9ག་པའི་:ོང་སེམས་;ི་<ེང་ 
ནས་འཇོག་དགོས། དེ་ཡང་-ོག་གཅོད་/ོང་བའི་དགེ་བ་2་3ར། གཞི། བསམ་པ། 8ོར་བ། མཐར་:ག་བཞི་;ེ།  
refraining from doing them after seeing their drawbacks, and then having the thought of 
abandoning them, the ultimate form of restraint. The virtue of not killing, for example, 
has four parts: the basis, intention, deed, and final step. 



 
དཔེར་ན་'ག་གསོད་པ་+ོང་བའི་དཀར་པོའ 1་ལས་3་4ར་མཚ7ན་ན། Take the white karmic action of not 
killing a sheep. 
!ག་ནི་དེ་འ)འི་ལས་,ི་གཞི་ཡིན། The sheep is the basis of the karma. 
!ག་གསོད་པ་ཉེས་དམིགས་!་མཐོང་ནས་དེ་གསོད་,་མི་.ང་/་"་གསོད་པ་&ོང་བར་འདོད་པ་+ན་-ོང༌། You see 
the drawbacks of killing the sheep and want not to kill it, thinking, ‘It would not be right.’ 
This is the  motive. 
དེ་$གས་ཆེ་(་སོང་+ེ་,ག་གསོད་པ་ལ་ཉེས་པར་མཐོང་ནས་གསོད་པ་ཡང་དག་པར་*ོམ་པ་ལ་བ.ོན་པའི་འ2་3ེད་ནི
་"ག་གསོད་པ་(ོང་བའི་དཀར་པོའ /་ལས་1ི་2ོར་བ་དང༌། When this thought becomes even stronger and 
you see that killing the sheep would be a misdeed, you try to entirely refrain from killing 
it; this attempt is the deed of the white karma of foregoing killing the sheep.  
 
གསོད་པ་'ོང་བར་ཐག་བཅད་པ་ན་ལས་ལམ་'ོགས་པས། +ག་གསོད་པ་ཉེས་དམིགས་0་མཐོང་ནས་གསོད་པ་ཡང་ 
དག་པར་བ'མས་པའི་སེམས་པ་ཡོངས་0་1ོགས་པའི་2ས་3ི་ལས་ནི་2ག་གསོད་པ་6ོང་བའི་དཀར་པོའ 8་ལས་དངོས་
སམ་མཐར་&ག་ཡིན། The karmic process is complete when you are quite definite that you will 
not kill it: you see the drawbacks of killing the sheep and think you will completely 
refrain from killing it this is [equivalent to] a karmic action of the body. This is the final 
step to the white karma of not killing a sheep.26 
 
མ་#ིན་ལེན་བ)་འ+ོག་.་/འི་0བས། 3ག་བ4ལ་དང་7ང་8ོལ་9ི་གཞི་ནོར་<ས་འདིའི་དོན་=་ངན་འ>ོའ ?་@་#་བ་ 
ངན་པ་འདི་འ(་)ེད་མི་,ང་-མ་པ་.ན་/ོང༌། ལས་དེ་5ོང་བ་ལ་བ7ོན་པ་8ོར་བ། 5ོང་བར་ཐག་བཅད་པ་ན་ལས་ 
ལམ་ཚང་བའོ། །དེ་བཞིན་/་ལོག་གཡེམ་སོགས་འོག་མ་3མས་ལའང་རིགས་འ5ེའོ།། When you are going to 
steal something not given, for example, the motive for not taking it would be the thought: 
‘This valuable thing is the basis for my suffering and degradation;  this evil action will be 
the cause of my going to the lower realms, so to do it would not be right.’ The deed is 
your attempt to give up this karmic action. The karmic process is complete when you are 
quite definite about abandoning [the deed]. Apply the same principles to the other non-
virtues, such as sexual misconduct. 
 
གཉིས་པ་དེ་དག་གི་འ*ས་+་བ-ན་པ་ལ་ག0མ་ལས། TEACHING ITS RESULTS 
འདི་ལ་ག'མ། This has three sections. 
 
དང་པོ་&མ་(ིན་+ི་འ-ས་/་ནི། THE RIPENED RESULT 
དགེ་བའི་ལས་ཆེ་འ+ིང་-ང་.ས་རིམ་བཞིན་ཁམས་གོང་གི་5་དང༌། འདོད་5། མི་སོགས་8་9ེ་ལ། You take 
rebirth as a god of the higher realms [that is, in the Form and Formless Realms] because 



of highly virtuous karma; as a Desire Realm god owing to medium virtuous karma; and 
as a human being owing to small virtuous karma. 
 
གཉིས་པ་'་མ)ན་+ི་འ-ས་.་ལ་གཉིས་ལས། There are two types of these.  
!ོང་བ་&་མ(ན་ནི། ཚ-་རིང་བ། ལོངས་1ོད་ཆེ་བ། 5ང་མ་དང་མ(ན་པ། གཏམ་ལ་ཆ་འཇོག་པ། 
!ོགས་མ'ན་པ་སོགས་ཡིན། Experiences congruent with the cause are: long life, great wealth, 
harmony with your spouse,  people heeding what you say, harmony with your friends, 
and so on. 
 
!ེད་པ་&་མ(ན་ནི།  དམ་པའི་-ེ་.ལ་སོགས་འགའ་ཞིག་-ེས་ཙམ་ནས་ངེས་འ6ང་7ིང་8ེ་9མས་རང་;གས་<ིས་ 
འ"ང་བ་&ར་དང༌། ག&མ་པ་བདག་འ,ས་ནི། བཟའ་བ1ང་དང་2ན་3ི་4ས་པ་ཆེ་བ་སོགས་ཏེ་གོང་གི་མི་དགེ་བ་ 
བ"འི་བདག་འ(ས་*མས་གོ་བ-ོག་པ་ཡིན་པས་གོ་1་ག2ངས། Examples of actions congruent with the 
cause appear in some people reincarnations of saints, for example who right from birth 
develop renunciation and compassion on their own. 
 
ག"མ་པ་བདག་འ)ས་ནི། ENVIRONMENTAL RESULTS 

བཟའ་བ%ང་དང་(ན་*ི་,ས་པ་ཆེ་བ་སོགས་ཏེ་གོང་གི་མི་དགེ་བ་བ5འི་བདག་འ6ས་7མས་གོ་བ8ོག་པ་ཡིན་པས་གོ་ 
!་ག$ངས། These are easy to understand: they are the opposites of the above environmental 
results for the ten nonvirtues - food, drink, medicine with great power, and so on. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


