
1 

 

 

 
 

 
 

Lo Jong Tsik Gyema 

 
 

 שמונה לאימון תודעה 
 

 היהלום, דֹוְרֶג'ה ֶסְנֶגה,-מאת ארי
ה )  (1054-1123הידוע גם בשם ַלְנְגִרי ַטנג פָּ

 
 הלה-תרגום לעברית: לאמה דבורה

 
 
 

 
 

 



2 

 

1 
 k0+#-,m-={1=-%,-*1=-%+-;k 

k9m+-06m,-,}:-0v-;=-[#-.8mk 

k+},-1&}#-au0-.8m-0=1-.-9m=k 

kK#-_p-#%{=-.:-84n,-.:-<}# 

Dak nyi semchen tamche la 

Yi shin norbu le hlakpey 

Dun chok drupey sampa yi 

Taktu chepar dzin par shok 
 

 מי ייתן ואשכיל זולתי להוקיר
 יותר מפנינה ממלאת משאלה,

 יקרים לליבי אשמרםתמיד ו
 בדרכי להשיג מטרתי הנעלה.
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k#$-`o-=v-+$-8E}#=-.8m-3|k 

k0+#-(m+-\o,-;=-+1,-0W-6m$-k 

k#6,-;-0=1-.-*#-.-9m=k 

k1&}#-_p-#%{=-.:-84n,-.:-<}# 

Gang du su dang drokpey tse 

Dak nyi kun le men ta shing 

Shen la sampa takpa yi 

Chok tu chewar dzinpar shok 
 

 ,בחברת אחרים שאמצא בכל עת
 ,ה/פחותכעצמי ואראה את ן מי ית

 כנעלים, –ואת האחרים 
 ובאופן זה אוקירם בלבי.
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 k]}+-;1-\o,-_p-:$-Wv+-;k 

kK}#-%m$-(},-1}$=-[{=-1-*# 

k0+#-#6,-1-:v$=-A{+-.=-,k 

k02,-*0=-#+}$-,=-0S }#-.:-<}# 

Chulam kuntu rang gyu la 

Tok ching nyonmong kye matak 

Dak shen marung jepey na 

Tsen tab dong ne dokpar shok 

 
 מי ייתן ואבחיןעת חולף לו היום, 

 ,גויהשאו  נגועהמחשבה בכל 
 בחוזקה,מייד אותה אבלום ו

 .בי היא פוגעת, וכן בזולת שכן
 

 

 

 

 

4 
 

k:$-06m,-$,-.8m-={1=-%,-,mk 

k&m#-&q#-H#-.}=-,},-1*}$-3|k 

k:m,-&{,-#){:-+$-8J+-.-06m,k 

kJ{+-.:-+!8-0=-#%{=-84n,-<}# 

Rang shin ngenpey semchen ni 

Dik duk drakpo nun tong tse 

Rin chen ter dang trepa shin 

Nyepar kawe chendzin shok 
 

 ,אתקל באנשים של זדוןוהיה אם 
 ,שליבם מעונה בחמס ומכאוב

 להוקירםבליבי אוכל מי ייתן ו
 א.וכאוצר נדיר שקשה למצ
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 k0+#-;-#6,-> m=-J#-+}#-#m=k 

k#<{-!q:-;-=}#=-1m-:m#=-.8mk 

k>}$-"-:$-#m=-;{,-.-+$k 

kW;-"-#6,-;-80v;-0:-<}# 

Dak la shen gyi trakdok kyi 

Shekur lasok mirikpey 

Kyong ka rang gyi lenpa dang 

Gyal ka shen la bulwar shok 

 
 בי אדם שקנאה בליבו, עלובעת י

 – יוציא דיבתי רעהאו 
 על עצמי, גיעהקח הפמי יתן וא

 .ואתן שיישא הוא בכל יתרון
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 k#$-;-0+#-#m=-/,-0)#=-.8mk 

k:{-0-&{-0-#$-6m#-#m=k 

k<m,-_p-1m-:m#=-#,}+-A{+-,8$k 

k0<{=-#({,-+1-.:-0W-0:-<}# 

Gang la dak kyi pen takpey 

Rewa chewa gang shik kyi 

Shintu mirik nu je nang 

Shenyen dampar tawar shok 

 
 עת אפנה לרעי בתקווה
 כי יושיט לי ידו בצרה,

 –ואמצא במקום זאת כי רבה פגיעתו 
 .י לראותוילו אשכיל כקדוש במור
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 k1+}:-,-+$}=-+$-0Wv+-.-9m=k 

k/,-0+{-1-M1=-\o,-;-80v;k 

k1-9m-#,}+-+$-&q#-0#;-\o,k 

k#=$-0=-0+#-;-;{,-.:-<}# 

Dorna ngu dang gyupa yi 

Pende ma kunla bul 

Ma yi nu dang dukngel kun 

Sangwey dakla lenpar shok 

 
 לכל אימותי, עניקא לּו ,בקצרה

 ושמחה, ברכהבמישרין או בעקיפין, כל 
 אטול על עצמי בצנעה וכן לּו

 .כל סיבלן וכל מכאובן
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 k+{-+#-\o,-<$-&}=-0W+-< mk 

kK}#-.8m-H m-1=-1-)#=-.:k 

k&}=-M1=-\w-1:-<{=-.-9m=k 

k6{,-.8m-8&m$-0-;=-E};-<}# 

De dak kun kyang chug ye kyi 

Tokpey drime ma bakpar 

Chunam gyumar shepa yi 

Shenpey chingwa le drol shok 

 
 מי ייתן וכל זה לעולם לא יוכתם

 ;בשמונה מחשבות ארציות
 את הכול כמשחק אשליה, תפוסלו א

 וסוף סוף אסיר שלשלות אחיזה.
 

 


