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1 

  –חסדים שצברנו באלפי עידנים 

 יחידי של זעם כלים,בהתקף 

 מעשי נדיבות,ממם כל הטוב יוע

 מנחה לנאורים.של ברכה ממתן ו

 

2 

 אין עוולה שתשווה לשנאה,

 . לכןאורך רוחתוח יאין תרגול שדומה לפ

 השקע עצמך ידידי, אורך רוחתוח יבפ

 ברוב מרץ, עכשיו, בכל דרך שהיא.

 

3 

 מי שכאב השנאה מענה את רוחם,

 בם.יבללעולם לא תשכון השלווה 

 תנדוד לה שנתם ותרחק מנוחתם, 

 להם יהיה זר. -וכל עונג שיש 

 

4 

 אזי גם נגידים ,תשטפם שנאהאם 

 א את עצמם מותקפים,ולמצעלולים 

 נתיניםהואף נשחטים בידי 

 אשר למחייה עליהם נסמכים.

 

5 

 בו של מי שכועס!יאין חדווה בל

 מוקע על ידי ידידים וקרובים,

 ,ת עושרוחומדים אנדחה על ידי ה

 בו.ימלירחקו כל שמחה ושלווה 

 

6 

 מן הכעס תבוא, –כל צרה מעין אלו 

 אויב מר הזורע מכאוב. 

  –אך מי שהכניע עוצמת כעסו 

 בחיי הווה ועתיד תרבה שמחתו.
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7 

 כל דבר שאפגוש, ושבו לא אחפוץ,

 ב את מילוי תשוקתי,או מכשול המעכ

 מזון הוא לאש של הנגע בלב,

 שרוחי מדכא וכעסי מלבה.

 

8 

 יריב כה נורא, אשר כל מטרתו

 רוב כאב ויגון להביא אל קרבי.

 על כן אחסל ואשמיד לחלוטין

 כל דבר שתומך באויב זה שלי.

 

9 

  –יקרני ככל שיקרה 

 שמחתי להפר לא ארשה.

 נחת לעולם משאלתי לא תגשים,-אי

 מת זאת את שפע חסדי תעלים.ולעו

 

01 

 -אם יש מה לעשות בעניין 

 מה טעם לכעוס בעטיו?

  -ואם אין מה לעשות בעניין 

  מה תועלת לכעוס בעטיו?

 

00 

  קורת,יאין חפצי בכאב וב

  מילות נזיפה, דברי גנאי,

  לעצמי וכן לקרוביי,

  לאויביי. –וההפך מזה 

 

02 

  מעטות הסיבות שגורמות לנו אושר,

  מרובות הסיבות לכאב.ו

 איך תבוא התפנית? –אך ללא הכאב 

  שאר נא נחוש, לבבי!על כן הי
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03 

  סגפנים, כמו תושבי קרנפה העיר,

  מוכנים אש וחרב לסבול בלי תכלית.

  מדוע אם כן, למען הדרור,

  לסבול? קצתכנה לא אהיה גם אני מו

 

04 

 אין דבר בעולם שלא בא בקלות

 זון מכוחו של הרגל.יאם נתמך ונ

 לכן, אם אסכין לשאת סבל קל,

 תגדל יכולתי לשאת כאב רב.

 

05 

 זאת רואים בכאב הסתמי

  הכרוך ביתושים וזבובים,

  רעב וצמא, ועוד כדומה,

  או בנגע אשר בעורנו פושה. 

 

01 

  גשם, או רוח, אם זה חום, או זה קור, או

  מחלה, עינויים או מכות,

  לנוכח כל אלה לא אפגין מורך רוח,

  אשר רב לו כוחו כאבי להרבות.

 

07 

 יש אשר בראותם את דמם

 רוב עזוז בליבם יתעורר.

 אחרים יתעלפו בהתקף של חולשה

 למראה טיפת דם של אחר.

 

08 

 כל זה תלוי בעוצמת רוחך,

 באם רך לבבך או נחוש הוא.

 חשל רוחך, -ל נגע שבא עם כ

 אל תתן לכאב להוות הרתעה. 
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09 

 כל כאב שיבוא לא יוכל לעכור

 את צלילות דעתם של אותם נבונים

  –היוצאים למאבק בנגעים של רוחם 

 ופגיעות מרובות יספגו בדרכם.

 

21 

 ת אויב הנגעיםמי אשר להשמיד א

 ,מוכניםכל כאב וקשיים לשאת 

 קרא "גבורים" ו"מנצחים".יראויים לה

 וטלים.ק רק גוויות הם – כל שאר הלוחמים

 

20 

 והכאב, מצדו, מעלות מרובות 

 בנו עוזר להניב: פיתוח חמלה, יבל

 הסרת גאווה, שמחת עשייה 

  של החסד, ורתיעה מן הרע.

 

22 

 על מרה ושאר אברים לא אכעס,

 על אף שמקור הם לכאב ומחלות,

 אז מדוע אנטור לבעלי תודעה?

 הן גם הם נתונים לחסדי הנסיבות!

 

23 

  -קח מחלה יואם, לדוגמה, נ

 הלא מופיעה היא ללא הזמנה.

 –הנגעים ברוחי  דינם שלכך גם 

 בי פוגעים מבלי שיהיו מוזמנים. 

 

24 

 -אין אדם החושב לו "עכשיו אתכעס" 

 תוקף.בדחף של רגע הכעס 

  -כך גם נחווה רגזנות וטינה 

 מבלי ששלחנו להם הזמנה. 

. 
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25 

  כל מגוון של עוולות למינן,

 כל פגיעות אשר יש בנמצא, 

  על ידי הנסיבות. נגרמותכולן 

 אין אחת בתוכן שתפעל מכוחה. 

 

21 

  יטות:נסיבות שנוצרו אינן מחל

 "עכשיו תוצאה נייצר."

 בו:יוגם מה שנוצר לא חושב בל

 "בשל הנסיבות אני פה".

 

27 

ראשוני",זה הנקרא "גורם 
i

 

בון הנצחי"יוזה שנחשב "הר
ii
, 

 אינם נוצרים על ידי החלטה

 "הבה אהיה נא קיים".

 

28 

 אם הוא עצמו מעולם לא נוצר

איך יוכל הוא להיות היוצר?
iii

 

 –אֹו ּוש  וזה שחֹוֶוה הוא את מ

כיצד זה יוכל להרפות?
iv

 

 

29 

 -זה שלנצח אינו משתנה 

 טבעו כמרחב, איך יוכל הוא לפעול?

 ואם נסיבות אחרות משפיעות,

איך יוכלו לשנות? -את מה שקבוע 
v

 

 

31 

 ואם מפעולה הוא איננו מושפע,

מה יוכל מעשה לחולל?
vi

 

 היכן בנמצא יש דבר שיצר,

ואיזה מין קשר בינם ייתכן?
vii
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30 

 כל דבר שקיים תלוי באחר,

 תלוי הוא גם כן; -וזה האחר 

 אם כל זאת תבין, מדוע תשנא

 את מה שקיים רק בתור אשליה?

 

32 

  "אם כך", הן תשאל, "איך ניתן לחסלו?

  ומה יחסלנו, אם הוא אשליה?"

  גד נטען,משום שתלוי הוא, כנ -

 משום כך להפסיק את הסבל נוכל!

 
33 

  על כן אם תראה כי ידיד או אויב

  עושה מעשה שאיננו רצוי,

  זכור כי כל מה שקורה הוא מותנה,

  בך כראוי!ינצור השמחה בל

 

34 

 אם כל שקורה היה מתרחש

  לפי משאלתנו, על פי הרצון,

  יסבול,הרי לא היה יותר מי ש

  צור שחפץ במכאוב!שכן אין י

 

35 

 בדן עשתונות ובחוסר דעהותוך א

 יש מי שפוצעים את עצמם בקוצים,

 תזזית להשיג הנשים,באחוזים 

 ונפשם יענו במיני תענית.

 

31 

 יש מי שהולכים ותולים את עצמם,

 מיני רעל בולעים, מן הסלע קופצים,

 בניגוד לדרך הטוב הם חיים,

 לעצמם מזיקים. ובמגוון אופנים
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37 

 ואם בנגעיהם אנשים מּונעים

 לפגיעה בעצמם, שהם כה מוקירים,

 מה פלא, אם כך, שאינם יכולים

 צורים אחרים?לחדול מפגיעה בי

 

38 

 אנשים אף גורמים להרג עצמם

 בם.יכאשר נעֹורים הנגעים בל

 -בך יין רחמים עליהם בלאם א

 נסה לפחות לבלֹום כעסך!

 

39 

 אם להרע לאחר הוא טבעם

של אלו שהם ילדים
viii
 -  

 וולת, כמויהרי שלכעוס עליהם היא א

 לשנוא את האש על אשר היא בוערת!

 

41 

 ואם טוב מיסודו הוא טיבען של בריות,

  -וכל עבירה היא מקרית, בת חלוף 

  וולת,יהרי שלכעוס עליהן היא א

 כמו לכעוס על עשן מיּתמר בשמי תכלת.

 

41 

 המקל וכולי ישירות בי פוגעים,

 אך על מי שמכה תכּוון חמתי.

 אם תרצה למקד כעסך בסיבה,

 הן הכעס עצמו הוא מושא כעסך!

 

42 

 אני בעצמי עוללתי רעה 

 בעבר, כלפי זולתי,

 ולכן רק צודק, בתור מי שפגעה,

גַּע.  שאני אהיה זו שעכשיו תפַּ
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43 

 שני דברים נחוצים לגרימת הכאב:

ֵלי נישקם, וגופי, אשר בו הם פוגעים.  כְּ

 את גופי, –הם סיפקו את הנשק, אני 

 אז אל מי משניהם ַאכַּוון כעסי?

 

44 

 מּורסת סבל זו בצורת בן אדם,

 שאינה יכולה לשאת כל מגע,

 אני בה נאחז בשל תשוקתי

 על מי אז אכעס? -ואם היא נפגעת 

 

45 

 הילדים, אף שאין חפצים הם כאב, 

 בו בזמן הם צמאים כל מקור לסבלם.

 אם בשל עווני הסבל נגרם, 

 מה טעם על אחר למקד את הזעם?

 

41 

 קח לדוגמה את שומרי השאוליאם נ

חרבות,-ויערות המלאים בעצי
ix

 

 כל אחד מתוכם נוצר ממעשיי,

 על מי זעמי כה יגבר? -ך ואם כ

 

47 

  אותם אנשים אשר בי הם פוגעים,

  .ינמשכו בשל מעשי יאלי

 –ואם בשל פגיעתם השאול גורלם 

  האם לא אני היא מקור חורבנם?

 

48 

  רוח אוכל,-בעטיים להגדיל אורך

  ומצבור של עוולות אוכל לטהר.

  בעטיי חייבים הם לסבול בשאול,

  עידנים שקשה לתאר!
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49 

  אם כך, זו אני שפוגעת בהם,

  בעוד הם אלו אשר לי עוזרים!

 ביייוצא שהפכתי יוצרות בל

 עת עליהם יכּוון כעסי!

 

51 

 מחשבות שכאלו יצמיחו סגולות

 מנפילה לשאול. ימנעושאותי 

  ל עצמי להגן,כך אוכל בוודאי ע

  מה יגן עליהם? –אך מה לגביהם 

 

50 

 אגמול רעתם ברעה כגמולם, אם 

 שום טובה לא תצמח שתהיה מגינם, 

  יהפכו לקלון, ינדרי -ולעומת זאת 

 ירד לטמיון.  –רוח ך ותרגול אור

 

52 

 ה,תודעתי מן החומר אינה עשוי

 ועל כן לא ניתן בה לפגוע,

 -זה אך משום שבגוף היא כל כך אחּו

 היא מתענה. יחדבעמו 

 

53 

 –קורת וגנאי ילים שצורמות, בימ

 להזיק לגופי,  אינם יכולים

 אז מדוע, אם כך, מאיזו סיבה, 

  חמתי?עליהם כה תבער 

 

54 

 העובדה שאותי הם אינם אוהדים 

 אותי לא תנשוך, לא תבלע,

  לא כעת וגם לא בחיים אחרים,

  לצנינים? ייו בעיניאז מדוע יה
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55 

 שמא בשל פגיעתם ברכושי,

 מחייתי?הם את או משום שגוזלים 

 הלא כל אשר לי אאלץ להשאיר;

 אותי מלווים! – יואילו חטאי

 

51 

 טוב בהרבה אם אמות עוד היום 

 בחיים של עוון, האריך ימיםמל

 ד שנים ארוכותשכן גם אם אחיה עו

 אאלץ את כאבו של המוות לסבול.

 

57 

  יש מי שמקיץ מחלום אשר בו

 הוא נהנה ממאה שנים מענגות.

 גם חברו מחלום מתעורר,

  אך אושרו בחלום בִּן רגע עובר.

  

58 

בדו כל א      שרםושניהם כאחד יאַּ

 לבלי שוב, עם גמר חלומם.

 בעת מותנו יגיע קיצם של חיינו,

 אם לאו.  ביןרוכים בין אם היו א

 

59 

     גם אם צברת אוצרות מרובים,

 ובהם התענגת שנים ארוכות,

 כמי שהופשט בידי שודדים

 בידיים ריקות. תלךעם מותך 

 

11 

  ,יושמא תאמר: "בזכות ממוני יאריכו ימי

 אשמיד עווני ואגדיל את חסדי!"

 אם בשל ממונך תתלקח חמתך? ו

 האם לא יושמד חסדך ויגדל עוונך?
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10 

 –אם אבדה הצדקה טובה לחיי 

 מה טעם להמשיך לחיותם?

 אם כל פעלי רק מגדיל עווני,

 מה צורך להאריך את ימי?

 

12 

 אם סיבת כעסך על מוציא דיבתך 

  היא משום הסיכוי לפגיעה בידידים,

 התרגזלמהר אינך מאז מדוע 

 כאשר מוציאים דיבתו של אחר? 

 

13 

 עורלת לבבם תסכים לקבל

  בשעה שמופנית היא כלפי האחר,

 אך אם מּונַּעים על ידי נגעיהם

  אז תקצר רוחך! -הם יוצאים נגדך 

 

14 

 ומה אם באים הם לפגוע בדהרמה,

בתמונות הקדושות או בסטּופות
x

? 

 -בנו לכעוס עליהם אין תכלית יבל

 נאורים הן אינה אפשרית!פגיעה ב

 

15 

 וכנ"ל המקרה אם מנסים הם לפגוע

 בלאמה שלנו, בידידים וקרובים.

 כל טינה כלפיהם ראוי שנרסן,

 הדברים מתרחשים רק כפי שמותנים!

 

11 

  יצורים אחרים,יצורים נפגעים מ

בַּרים  דְּ  ;דוממיםאך גם מִּ

  אז מדוע נכעס רק על מי שחיים?

 .יש לשאת כל כאב באורך רוח
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17 

  ברוב בורותם יש מי שפוגעים,

  מגיבים בשנאה. -אחרים 

 מי מבין אלו מדופי נקי?

 בשגיאה! שניהם נוהגים

 

18 

  בשל המעשים שלי בעבר

  באים אחרים וכעת בי פוגעים!

 ל תלוי במעשים,וומאחר שהכ

  ס על דברים שקורים?מה הטעם לכעו

 

19 

  -משכך אווכח, לי נותר זה בלבד 

  לעשות אך ורק מה שטוב,

  לפעול בצורה שתגביר אהבה

ֵרב הבריות זו לזו.   ותקַּ

 

71 

  כשהבית בוער, ועולות להבות,

  ומאיימות לעבור לבתים אחרים,

  מה שיש לעשות הוא לסלק את הקש,

  דברים שאת האש מזינים.הולהרחיק 

 

70 

  ך גם כשבוערת האש של שנאה,כ

  ומאיימת לשרוף כל חסדנו,

 דרוש שננטוש אז את כל מזונה,

  בנו.יאת כל שאחּוז בו ל

 

72 

  כשמחת הפושע שלמוות נידון

 קוטעים את ידו,במקום זה ו

  נוםיכך ראוי שנשמח אם נמנע גיה

 עת כאב של אנוש הפעם נסבול!
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73 

חּות זה, בחיי,   אם תאמר: "אף סבל פַּ

 לסבול!" אנוכי תקשה מאף אותו 

  זונח הכעס,אז מדוע אינך 

  ודאי הוא מוביל לעינוי בשאול?ושב

 

74 

 בעטיו של הכעס בערת בשאול

 ספור,ני רבות מפעמים 

 -לספק תשוקתך  ןרצוהבשל רק 

  לזולת ולעצמך! ומאום לא הועלת

 

75 

 הסבל שפה הוא פחּות בהרבה, 

 ויכול להצמיח ברכה מרובה. 

 -כאב זה ראוי שתשמח בעטיו 

 את סבלו של עולם תחסל בעזרתו! 

 

71 

 והיה אם תראה כי מישהו נהנה

 לֶשמע שבחו של אחר,

 מדוע יקשה גם עליך לשמוח,

 ואף בעצמך אדם זה להלל? 

 

77 

 הסגולות,-שמחה שכזו, על פי רב

 היא מקור לא אכזב לכל אושר.

 כמו כן מהווה היא מירשם מעולה

אליך לאסוף גם את שאר הבריות.
xi

 

 

78 

 אך אם במקום זאת תחשוב בלבך:

 שרה לא תחפץ,ו"עכשיו היא תשמח", ובא

 עליך לשלול שילומים וכולי,

כשל.יתבאחרים גם ובגלגול זה ו
xii

 

 

  



 15 

 רוח-הפרק על השלמות של אורך

k07}+-.-0%,-.k 

 

 

79 

 כאשר אנשים מדברים בשבחך,

 תך שבזאת ישמחו אחרים,ותקו

 -אך כאשר השבחים יועדו לאחר 

 אינך מוכנה לשמוח גם כן!

 

81 

 של ברואים םבשל חפצך באושר

 בך שאיפה להארה.יפיתחת בל

 בך כה עויןיאז מדוע, אם כן, ל

 האחר? כשרגע של אושר מוצא

 

80 

 רצונך המוצהר הוא שכל הבריות

  יהיו נערצות בשלושה עולמות,

 אז מדוע אם כך מתענה לבבך

  כאשר הן זוכות בשביב של יוקרה?

 

82 

 אם נטלת לדאוג לצרכיו של אחר

  ולספק לו את כל שיחסר,

 -וכאשר ידיד זה כבר עומד על רגליו 

  האם אז תרגון, או שמא תשמח?

 

83 

 בויפת הארה בלמי האיש ששאי

  ואשר לא ירצה בטובת זולתו?

 תכן שאיפת הארה יוכיצד ת

  אם אינך מפרגן שום טוב לזולת?

 

84 

  אם יש מי שזוכה בתמיכה של תורם,

  או בבית האוצר התרומה תשאר,

  בין כך ובין כך איננה שלך,

  מה זה עיסקך? –לא נתן  –נתן 
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85 

  מדוע לדחות רוב חסדו, אמונו,

  כנותו ומיטב סגולותיו,

  וגם לא לשמור את אשר כבר נתרם?

  שעליו כה תזעם? הדברמה 

 

81 

 בךילא רק שאינך מתעצב בל

  ב,ולר ם שחטאתעל חטאי

 אלא שלחתור אתה מנסה 

 תחת מי שרוב חסד פועל לעשות?

 

87 

 מצוקהואם אויבך סובל מ

 מדוע תהיה זו שמחה בשבילך?

 מצוקה זו איננה קורית בלי סיבה,

 ואין מקורה במשאלת לבך!

 

88 

 ואף אם יקרנו כל מה שייחלת,

 מה טעם לך בכל זה לשמוח?

 ואם תענה: "לי סיפוק יש מזה",

 אין חורבן עבורך אשר לו ישווה.

 

89 

 דייג איום זה, הנגעים ברוחי,

 קרס חד ומכאיב בי השחיל.

 עתה ימכרני לשומרי השאול,

 וממני בתופת יכינו תבשיל!

 

91 

  -ֵשם טוב, תשבחות ואף תהילה 

  להגדיל את חסדי, אינם יכולים

  להביא לרווחה, ע מחלה,ולמנ

  חי.וכאת להגביר אף או  להאריך את חיי,
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90 

 -התבונה בלבי  ככל שתרבה

  .יתתמעט תועלתם בעיני

 -ואם כל חפצי הוא פשוט הנאות 

אז למה גם לא תכשיטים ויינות?
xiii
  

 

92 

 יש מי שלמען לזכות במוניטין

  שרם ואף מתאבדים!ויקריבו ע

  אך האם ייתכן להיזון ממילים?

  מי יהיו הנהנים? –ואם מוות יבוא 

 

93 

  כאשר נהרס הארמון שבחול,

  בם ובוכים.יילדים בלמתייסרים ה

 בייכך מתייסר וכואב גם ל

  עת פסקו תשבחות והלל לעברי.

 

94 

  ,חסרות תודעההן דן, ילים, מציהמ

  לעולם לא יוכלו להלל מצידן.

 הידיעה שאחר מדבר בשבחי

  היא זו שגורמת את כל הנאתי!

 
95 

 אך מה לי יועיל כשמישהו אחר

 ד, ואפילו אותי? הזולת מכב

  –השמחה הן שייכת למי שנותן 

  אף חלק זעיר בה איננו שלי!

 

91 

 -אם תאמר "שמחתו תשמחני" 

 הרי שעליך לשמוח תמיד.

 שותף לשמחה אז מדוע אינך 

 כאשר מעשיו של אחר הוא מעריך?
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97 

 בךיבל גואיםסיפוק ושמחה 

  בשעה שאחרים אותך משבחים.

  הנאה שכזאת כלל אינה הגיונית,

  מנהג ילדותי. איננה כי אםהיא 

 

98 

  שבחים וכולי דעתי מסיחים,

 ומעכבים אכזבה מדברים ארציים.

 מעוררים הם קנאה בבעלי מעלות,

  כל דבר מצויין בחיים. והורסים

 

99 

 ואם כך, האם אין זאת כי מי שזומם

 למנוע ממני שבחים,

 עלי מליפוללמעשה מגן 

  בעולמות הנמוכים?שהרב לסבל 

 

011 

 -בו יבתור מי שלחופש שואף בל

  אין חפצי בכבלים של רכוש ושבחים.

 מדוע אם כך מתעורר כעסי

 על אלו אשר הכבלים מנתקים?

 

010 

  של הבודהה עצמו,כמו ברכתו 

 את דרכי  יהם עומדים וחוסמים בפני

  פול.יכשאני מתעקש אל הסבל ל

  אז מדוע תבער עליהם חמתי?

 

012 

 שגיאה היא לכעוס עליהם ולחשוב

  שהם אלה אשר מעכבים את חסדי.

 –הן אין שום אימון כמו אורך רוח 

  וראוי שיהיה הוא מוקד תרגולי.
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013 

 ואם בחולשתי אינני מצליח

  -כלפי אותו איש לתרגל סבלנות 

 אני בעצמי מהווה המכשול

  לצבור את החסד כשיש הזדמנות.

 

014 

  אם העדרו ימנע המופע,

 בעוד קיומו יביאנו,

דבר שכזה הלא הוא סיבה
xiv
 – 

 כיצד זה מכשול תקראנו? 

 

015 

  -קבצן המופיע בזמן הנכון 

 איננו מכשול לנתינה!

 -וזה שמופיע לתת נדרים 

  !איננו מכשול לנזיר

 

011 

 ואמנם, העולם הוא מלא קבצנים,

 אך נדיר ביניהם מי שבי הוא פוגע.

 כי כיצד ייתכן שבי הוא יפגע

 פגעתי אני בו תחילה? אלמלא

 

017 

 מה גדולה השמחה אם ללא מאמץ

 בביתך!מצאת מטמון חבוי 

 בשמחה שכזו קבל כל אויב,

שאותך מאמן בדרכו של לוחם.
xv 

 

018 

 שנינו ביחד יוצרים התנאים

 רוחי. שמהם אפתח את אורך

 תחילה ראוי שאקדיש לולכעל כן מ

 כל פרי הנובע מזה עבורי.
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019 

  כוון האויב,אם תטען: "לא לעזור הת

 ועל כן לא ראוי שמינחה לו אגיש!"

  מדוע אם כן לדהרמה תתן?

  ן להביא השגים.יגם לה אין עני

 

001 

 והיה אם תוסיף: "לא ראוי הוא למנחה, 

ע!"שכן    מלכתחילה הוא בא להַּרַּ

 הן לּו כרופא היה בא, להיטיב,

  כיצד אז תלמד רוחך להאריך?

 

000 

 רק כלפי זה אשר רע מתכוון

 נוכל לתרגל אורך רוח.

  וכמו דהרמה קדושה הוא ראוי למנחה,

 כגורם לפיתוח יכולת. 

 

002 

 משום כך גם תאר זה רב הסגולה

 בתור שדה מנצחים את כל הבריאה;

 רבים הם אשר לבריות נעמו,

 וכך לשלמּות נשגבה התפתחו.

 

003 

 כל תכונות נעלות, וכל תובנות,

 ;בברואים ובבודהות יחדיו הן תלויות

 מדוע, אם כך, לא תעניק לבריות

 הכבוד שתרחוש לישויות נאורות?

 

004 

  אין השניים שווים בצורת מחשבתם,

  אך שווים בפירות שהם לנו נותנים;

 מכילים זו שהם על כן מעלה

  היא זו שעושה את שניהם לשווים.
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005 

 מינחה לאותם שליבם לב אוהב

יצורים החיים,סיבתה בגדולת ה
xvi

 

  -יצורים הנאורים החסד של אמונה ב

  מקורו בגדולת הנאורים.

 

001 

  -בספקם הגורמים שסגולות מצמיחים 

 הרי מצד זה נקבלם כשווים.

  אך אין שום שוויון לבודהות עצמם,

  שאוצר סגולתם רחב הוא כים.

 

007 

 שמפגיןואילו נמצא אדם 

  ולו חלק זעיר מים זה של סגולה,

 הרי גם מכלול של שלושה עולמות

 זה כמינחה. אדםיקטן מלשמש ל

 

008 

 מכילים  כןהיצורים החיים א

  גורמים שיביאו סגולות נעלות.

 ומשום שניחנו בזו התכונה, 

 ראויים למתן של כבוד ומינחה. הם

 

009 

 היכן זה תמצא שיטה כה טובה

של הידידים הטובים,לגמול על חסדם 
xvii

 

 הפועלים ללא גבול לעזרת אחרים,

 צורים החיים?מאשר להנעים לי

 

021 

  כדי לשרתם הבודהות סבלו,

  ולמענם אף לשאול תחתיות הם ירדו.

ים  לכן גם למי שעמך ֵמֵרעִּ

  חובתך היא לגמול ברוב חסדים.
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020 

י, למען סובלים,   הבודהות, מורַּ

  את גופם מקריבים חזור והקרב.

  מדוע אם כן אני, שקטונתי,

  אנהג ביהירות ולשרתם אסרב?

 

022 

  באושרן של בריות ישמחו הקדושים,

  לקדושים לא ינעם. -וסבלן 

  שרותי לאחר את מורי ישמח,

  בבודהות תפגע. -ופגיעה בזולת 

 

023 

  ו אפוף בלהבות,אדם שגופ

  מעינוגי החושים לא יפיק הנאות,

 לא יוכלו לעלוז  -כך גם הבודהות 

  פגיעתי בבריות. ממשיכהכל עוד 

 

024 

 ביום זה אתוודה על כאב שגרמתי

  לרבי החמלה, עת פגעתי ביצורים.

 סליחתכם אבקש למחול על כל חטא, 

  אנא שאו עווני! –בי יותפילה בל

 

025 

 לנאורים, עים להנוכך, על מנת 

  יעודי הוא שרות לברואים:מהיום 

  –לו המון ירמסני, ואף אותי יחסל 

  באיש לא אפגע; כך אנעים לנאורים.

 

021 

 רבי החמלה, ללא כל ספק, 

 כעצמם מחשיבים את כל הברואים. 

גִּנִּי,   ואם טבעם של ברואים הוא להיות מַּ

 יבודים?כיצד לא אכביר עליהם כ
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027 

  לו תהא זו דרכי להנעים לנאורים,

 ולהגשים גם את כל מטרותי.

 -לו תהא זו דרכי להסיר כל מכאוב 

י! רַּ   לו תהא זו תמצית נדַּ

 

028 

 רוהיה אם פתאום מחליט לו הש  

  ,על העם תותיחלהפיל 

 בםיאותם הנתינים שתבונה בל

  לא ירצו להגיב בנקם.

 

029 

  –ר שכן אין המדובר בכוחו של הש  

  המלך עצמו מהווה לו תמיכה.

 יוכך אל יהי הדבר קל בעיני

  אם אדם שנחות בי יפגע.

 

031 

 –מאחורי הפוגע ניצבת עוצמה 

  זו של כל הנאורים ושומרי השאול.

  כך עלי לשרת גם את כל הבריאה,

  חמה.-כנתין המשרת שליט זריז

 

030 

 הכאב אשר בו בשאול נתייסר

  בשל עינויים שנגרום לאחר,

 כלל איננו דומה בעוצמת ייסוריו

  מלך אכזר. לשום מעלל של

 

032 

 גם העונג הרב של כליל הארה

 בו נזכה בשל השירות לבריאה,

 צמתוואינו כלל דומה במידת ע

  למתת של המלך כאות תודתו.
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033 

  אלא שעוד טרם תבוא הארה,

  אם ככה תנעים לברואים,

 אזי אושר, תהילה, פרסום וברכה

יהיו כבר עכשיו מנת חלקך.
xviii  

 

034 

  אדם שרכש אורך רוח ישיג,

 עוד בעת שהותו בגלגל: יופי, בריאות, 

 היותו מפורסם, חיים ארוכים, 

ושפע אושרו של שליט העולם.
xix  

 

 

 

                                                
i –  ישות מיתית בלתי משתנה המורכבת מחלקיקים, חשכה ואומץ, יש לה חמש איכויות, ומכוח עצמה היא יוצרת מפגעים ודברים מעין

  הם כולם "ביטויים" שלה.אלה, ש
ii   "ישות מיתית החווה את התופעות מכוח עצמה. –"הריבון הנצחי 

iii   כל דבר בעולם שייך לאחת משתי קטגוריות: משתנה או בלתי משתנה. דבר שהוא משתנה הוא גם בהכרח דבר שנוצר, מתפקד, מהווה
 אחד מן הדברים הנ"ל. סיבה או שהוא תוצאה. דבר שהוא בלתי משתנה איננו יכול להיות אף

iv   מאחר שהוא בלתי משתנה, לעולם לא יוכל להסיט את תשומת ליבו מן האובייקט שלו. זה יוצר סתירה לוגית, שכן האובייקטים הם

 משתנים, נוצרים וחדלים.
v  .זהו מענה לטיעון שאולי אין ישויות אלו פועלות ליצור מכוח עצמן, אלא בהשפעת גורמים אחרים 

vi  ענה לאותו טיעון: אם הגורם הוא בלתי משתנה, כיצד יוכל להיות מושפע מגורם אחר כלשהו?שוב מ 
vii  יש שני סוגי קשר אפשריים: או קשר של זהות )כגון הקשר שבין "פג'ו" ו"מכונית": אם זה פג'ו אז הוא גם מכונית( או קשר של סיבה

 לישות בלתי משתנה. ותוצאה. אלא שאף אחד מיחסים אלו לא ייתכן בין ישות משתנה 
viii 

 "ילדים" הוא כינוי בכתבים הבודהיסטיים לאנשים שטרם ראו ריקות ישירות.

 ix  אחד ממדורי הגיהינום, שבו נאלצים היצורים להידחק בינות עצים שעליהם הם חרבות חדות.זהו 
x  .סטופה היא מבנה מיוחד המסמל את התודעה המוארת של הבודהה 

xi ודהיסטווה שואף לפתח היא למשוך אליו אנשים שאותם הוא יכול להדריך בדרכם לשחרור מן הסבל.אחת מן המיומנויות שהב 
xii  הרי שזה חייב לבוא, לפי חוקי הקארמה, כתוצאה ממעשיו בעבר. אם עינך צרה באדם כזה, הרי שזה דומה  –אם אדם זוכה בדבר טוב

 להכחשה של חוקים אלה, לשלילת העיקרון של שכר!
xiii  שהטקסט נכתב לקהל של נזירים, שאסורים בתכשיטים ואלכוהול.יש לזכור 
xiv .כאן שוב מפגין מסטר שנטידווה נימוק לוגי, תוך שהוא משתמש בהגדרה הלוגית של סיבה 
xv  הכוונה ללוחם הרוח, כינוי לבודהיסטווה. –דרכו של לוחם 

xvi של הערצה, ומנחה שמוגשת לו הופכת למקור של  קט נפלאיפסוק זה מוסבר כדלקמן: אדם שאהבתו לזולת מושלמת, הופך לאובי

קארמה שתוצאותיה מאד חיוביות. אלא שאהבתו המושלמת של הקדוש אינה מתפתחת ללא תלות ביצורים האחרים, מה שמבהיר את 
 ערכם וחשיבותם של אלו.

xvii להארה. "הידיד הטוב" הוא כינוי במסורת הבודהיזם הטיבטי ללאמה, המורה הרוחני שמורה לנו את הדרך 
xviii  כגון זה של החכם מדריךאינם מופיעים בביאורים מוקדמים ל" 034 -ו 033פסוקים ,"Prajnakaramati  ונראה שנוספו על ידי ,

 אחרים בגרסאות מאוחרות יותר. זאת ניתן גם להסיק מעצם סגנונם ותוכנם.
xix Chakravartin  ה של כל העולם.הוא שם של מלך במיתולוגיה הבודהיסטית שהוא שליט רב עוצמ 


