Brief Dharma Words in Common Language
On the Four Attitude Reversers and the Three Holy Instructions

kyེ་ཧོ། དguང་sŋོན་sprིན་དཀར་ལང་ལིང་འrིག་པའི་klོང་།།
ཕ་གཅིག་gruབ་བrེས་drིན་ཅན་budའི་མཚན།།

ད་lt་ཡེ་ཤེས་དbyིངས་ནས་གཟིགས་ཡོད་ན།།
འgrོ་འདི་blོ་sn་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བsgyuར།།

Kye ho! In space of gathering white clouds drifting in blue sky
sole accomplished, benevolent father, named ‘Buddha,’1
since you are now watching from the sphere of timeless wisdom
please turn this one’s mind towards holy Dharma!

གuང་drང་blོ་དཀར་དད་ldན་stོད་པ་བ།།

ཆོས་grོགས་ཚN་རིང་ཆོས་འཕེལ་uར་གསོན་དང་།།
rŋ་ལ་དbyuག་guས་བsnuན་པ་ཇི་བཞིན་du།།

drིས་པའི་ཚVག་ལ་མདོར་བsduས་ལན་འགའ་བsད།།

Learned, sincere, purely faithful, praiseworthy
Dharma friend Tsering Chopel came to me
and to his question, like a stick beating the drum of Dharma,
I will give this brief answer in several verses

rེད་དཀའི་rtེན་བཟང་དལ་བrgyད་འbyོར་བcuའི་luས།།
yིས་ནས་ཡང་du་མི་འཐོབ་ད་རེས་ཙམ།།

ནོར་buའི་glིང་ནས་ལག་stོང་ལོག་ཉེན་པས།།

uལ་འདིར་བསམ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བrʦོན།།

This basis, so difficult to gain, the body of eight freedoms 2 and ten riches 3,
is obtained this time only, not again in the future;
there is danger we return from the jewel island empty handed
so contemplating this, take delight in holy Dharma

yི་ནང་snོད་བcuད་skyེ་འgrོ་ཐམས་ཅད་དང་།།

yད་པར་གཡར་པeའf་sgyu་luས་ཐe་ཡgར་འདི།།

འཆི་rkyེན་མང་ཞིང་གསོན་rkyེན་uང་བས་ན།།

uལ་འདིར་བསམ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བrʦོན།།

In outer and inner things, all living beings and the environment
and especially for this borrowed illusory body
there are many conditions for death and few that support life
so contemplating this, take delight in holy Dharma

དགེ་sdིག་དཀར་ནག་ལས་kyི་འbrས་bu་rnམས།།
རང་གི་luས་དང་grིབ་མ་ཇི་བཞིན་du།།

བདེ་sduག་བslu་མེད་ནམ་ཞིག་myོང་ངེས་པས།།

uལ་འདིར་བསམ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བrʦོན།།

Results of virtue and misdeeds, good and bad karma,
are just like a shadow following your body
producing bliss or pain without fail, certain to be experienced,
so contemplating this, take delight in holy Dharma

དmyལ་བར་ཚ་grངས་ཡི་dwགས་བkrེས་skོམ་སོགས།།
རིགས་druག་འཁོར་བའི་sduག་བsŋལ་rgy་མཚt་ལས།།
གང་du་skyེས་kyང་བདེ་བའི་skབས་མེད་པས།།

uལ་འདིར་བསམ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བrʦོན།།

Heat and cold of hells, hunger and thirst of pretas,
the six realms of samsara are a vast ocean of suffering
wherever you are born there is no chance for happiness
so contemplating this, take delight in holy Dharma
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དེ་rnམས་ble་ldgག་rnམ་པ་བཞི་པe་ཞuས།།

དང་པe་ཆgས་ལ་འjuག་པའི་rgyu་byེད་ཅིང་།།
བར་du་བrʦོན་འgruས་lcག་byེད་ཐ་མ་ru།།

ཆོས་kyི་sིང་པe་ཡfན་པས་མ་བrjེད་byོས།།

These are called the four attitude reversers
They cause you to first turn to Dharma
spur you to persevere in the course of practice
and finally, are the essence of Dharma, so don’t forget them

དགེ་rʦ་ཐབས་kyིས་ཟིན་པའི་yད་པར་du།།

kuན་slོང་sbyོར་བ་སེམས་བskyེད་དམ་པ་འདི།།

luས་ངག་ཡིད་གsuམ་དགེ་sbyོར་གང་byས་kyང་།།

མེད་ཐབས་མེད་པས་དང་ཐོག་ཉམས་su་ལོངས།།

The special way to sustain roots of virtue with skillful means
is the preparatory motivation of holy bodhicitta
In all virtuous practice of body, speech, and mind
it is indispensable, so practice on that basis.

བར་du་དགེ་rʦ་rkyེན་gyིས་མི་ཤིག་པ།།

དངོས་གཞི་sgོ་གsuམ་དགེ་བ་གང་བgyིད་rnམས།།
byས་ལོ་ཙམ་gyིས་rgyuད་ལ་མི་ཕན་པས།།

ཐབས་ཤེས་stོང་ཉིད་sིང་rjེས་ཟིན་པ་གཅེས།།

So that roots of virtue do not disintegrate in the meantime
in whatever virtuous practice you do with body, speech, and mind
just ‘doing it’ does not benefit your mind, so cherish
sustaining it with means and wisdom, emptiness and compassion.

དགེ་rʦ་གོང་du་འཕེལ་བའི་yད་པར་gyིས།།
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ཐ་མར་མjuག་tu་བsŋོ་བ་དམ་པ་འདི།།

འདིས་མཚtན་duས་གsuམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་rnམས།།
ཐམས་ཅད་byང་uབ་sིང་པeའf་rgyu་ru་བsŋོས།།

With that special factor that increases roots of virtue
making holy dedication at the conclusion
All virtues such as this created in past, present, and future
I dedicate as cause for highest enlightenment of all

ble་ldgག་rnམ་བཞི་དམ་པ་གsuམ་པe་ཡf།།

ཆོས་གཏམ་ཕལ་skད་uལ་du་spེལ་བ་པོ།།

གང་གི་ཆོས་grོགས་yོགས་མེད་rgyལ་ཁམས་པ།།

duས་མཐའི་ཆོས་གzuགས་ཀrmའི་མིང་དེས་uལ།།

These Dharma words in common language
about the four attitude reversers, and the three holy instructions,
was offered to Chopel by his Dharma friend, named Karma,
this wanderer who imitates a Dharma practitioner during these latter times

ཅེས་ble་ldgག་rnམ་བཞི་དང་དམ་པ་གsuམ་gyི་ཕལ་skད་kyི་ཆོས་གཏམ་མདོར་བsduས་
འདིའང་། བskuལ་བ་པོ་གང་གི་ཆོས་kyི་དགེ་rgན་མཁན་མིང་ཙམ་འཛVན་པ་ཀrm་

བstན་sruང་དེས་བོད་rgyལ་ལོ་༢༠༤༡ རབ་གནས་ཤིང་rt་ལeའf་yི་ལོ་༢༠༡༤བོད་zl་

དང་པeའf་ཚNས་གཅིག་ལོ་གསར་ཚNས་བཟང་གི་ཉིན་མོར་brིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

These brief Dharma words in common language about the four attitude
reversers and the three holy instructions is the urging of the Dharma teacher
who merely bears the title of Abbot, Khenpo Karten, Protector of the Karma
Kagyu Teachings, in the Tibetan year 2041, year of the wood horse, western
calendar 2014, written on this auspicious day, the first day of the Tibetan
New Year. May virtue flourish!
English translation by Jampa Tharchin
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Sangye Tenzin Rinpoche
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freedom from birth in hell, preta, and animal realms, barbarian lands, long-lived gods, with wrong views,
when Buddha has not come, or as a fool.
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Five self endowments: being born human, born in a central land, having sound faculties, having capacity
to bring spiritual endeavors to completion, and having faith in the teachings. Five other endowments,
Buddha appeared, taught the Dharma, the Dharma is maintained, the Dharma is spreading, and the
compassion of others.
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