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 לרצותכל שתוכל אי פע� 

Everything You Could Ever Want 
 

 

 
 

 שכ  יהיה לנו טוב ונזכה במהרה

 ,לפגוש את מלא  הרקיעי�
 ,השולחת עצמה אל מגוו� היקומי�

 ,ובאופני� לא צפויי�, במגוו� של גופי�
 הבאי� בהמו� על מנת להגשי� 

 .הייצורי�כל מגוו� משאלות שבלב 

 

 הדר  הקצרה לאקסטזה -

 ית של מלא  היהלו� הסבר על הדר  הסוד

 של נרופה וניגומה

 .לפני כאל$ שנה, הודו

 

May we have the joyful fortune 

Of reaching the Angel of Heaven: 

The one who sends herself 

To every different world 

In every different form 

To meet the needs 

Of every different person; 

To grant every different wish 
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In every different, unexpected way. 

 
 

 —The Shortcut to Ecstasy 

  An explanation of the secret path of the Angel of Diamond, 

  from Naropa & Niguma, 

India, one thousand years ago 
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 אי� דבר שהוא משהו
Nothing is Anything 
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 ראשי שח 

 הי� מבי� הנעִלי�לגבו

 ,המלמדי� את דרכי השלווה
 ;השלווה בה חדל האופ� בו אנו חושבי�

 :ומלמדי� כיצד הדברי� מתרחשי�

 

 ,אי� דבר שמתחיל, אי� דבר שחדל
 ,אי� דבר שממשי , אי� דבר שנגמר
 ,ואי� דבר שהול , אי� דבר שבא

 .ואי� מה שיותר, אי� דבר שיחיד הוא
 

 שרש החכמה -

  שנה1800לפני , הודו, ונה'החכ� נגרג

 

 

I bow down 

To the highest of the divine: 

To those who teach the ways of peace, 

The peace of stopping the way we think; 

Who teach how the things around us happen: 

Nothing stops, nothing starts. 

Nothing ends, nothing lasts. 

Nothing comes, nothing goes. 

Nothing is one, nothing is more. 
 

—The Very Root of Wisdom 

 Nagarjuna the Wise, India, 1800 years ago 
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 מני� באי� כל הדברי�

Where Everything Comes From 
 

 

 
 

 

 ,תפרחת� ביפי פרחי� של רב שפע
 ,ביופי� מרהיבי� זהב של ארמונות

 ,שאיננו יוצר� את תמצא בו מקו� אי�
 .מושג של בכוחו ה� מופיעי� שכ�
 .ומושג תווית של בכוח� ורק א  – העול� כל וכ 

 

  שנה2500לפני , הודו,  הבודהה(

 

Perhaps one day 

You will go to heaven, 

With its pleasing blooms 

Of a thousand colors 

And buildings of pure gold 

Blazing beautiful in the sun. 

 

But never think 

That someone came 

And planted the flowers 
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Or built the buildings. 

 

All of them are put there 

By the power of thought itself. 

The entire universe exists 

By the power of thought itself. 

 

 —a teaching of the Buddha, India, 2500 years ago 
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 זרעי עול�

World Seeds 
 

 
 ,בכל העולמות, כל דבר ודבר

 בא ממה שאנו עושי�

 .כלפי מי שאותנו סובבי�

 

 ,המעשי� ה� עצ� המחשבה
 .וכ� מה שזו מניעה

 

 .הזרעי� נשתלי� על ידי המחשבה
 הזרעי� של דבור ופעולה

 .נשתלי� על ידי המחשבה

 

 אוצר החכמה הגבוהה -

 , מאסטר ווסובנדהו
 . שנה1700לפני , הודו

 

Every single different thing 

In every different world 

Comes from the things we do 

To all of those around us. 
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And what we do 

Is what we think, 

And what it makes us do. 

 

The seeds are planted 

By simply thinking; 

The seeds of what we do and say 

Are planted by what we think. 

 

  —The Treasure House of Knowledge 

   Master Vasubandhu 

   India, 1700 years ago    
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 תכנית למחר
A Plan for Tomorrow 

 

 
 ,בכל התבל, כל אושר שיש

 .בא מלרצות באושרו של אחר
 ,בתבל רבתי, כל סבל שיש

 .בא מלרצות רק באושר שלי

 

 וח� הרוחהמדרי  לל (

  שנה1200לפני , הודו,   מאסטר שנטידווה
 

Every single thing in the world 

That makes a person happy 

Comes from wanting to make 

Other people happy. 

 

Every single thing in the world 

That makes a person unhappy 

Comes from wanting to make 

Only ourselves happy. 
 

- A guide to Bodhisatva Way of Life 

Master Shantideva, India, 1200 years ago 


