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1
כך השלמתי לכתוב את המדריך
לחייו של לוחם הרוח,
וכולי תפילה כי בזכות חסד זה
תזכה כל ברייה לחיות באופן זה.

kk0+#-#m=-A$-&u0-]}+-.-;k
k8'v#-.-M1-.:-0P1=-.-9mk
k+#{-0-#$-+{=-8E}-0-\o,k
kA$-&u0-]}+-;-8'v#-.:-<}#-k

2
מי ייתן ובזכות חסד זה שפעלתי
ישיג כל ייצור החי במצוקה,
או שיש בגופו או ברוחו מחלה,
אוקיינוס עצום של עדנה.

k@}#=-M1=-\o,-,-;v=-+$-={1=k
k&q#-0#;-,+-.-'m-${+-.k
k+{-+#-0+#-#m-0=}+-,1=-<m=k
k0+{-+#8-W-13~-*}0-.:-<}#-k

3
כל עוד נודדים הם במעגל החיים
הלוואי ולעולם לא ייאלצו הם לחיות
בנפרד מעדנה שכזאת;
הלוואי ויזכו היצורים לחוות
את העונג של בודהיסטוות
ברצף וללא הפוגות.

k+{-+#-8"}:-0-'-m Nm+-`ok
k,1-9$-0+{-;=-(1=-1->o:k
k8E}-0=-A$-&u0-={1=-+.8-9mk
k0+{-0-Wv,-1m-8&+-*}0-<}#-k

4
מי ייתן וכל הנמקים
במדורי הגיהינום השונים
בעולם זה שבו אנו חיים,
יימצאו במקום זאת עדנה
ברקיעי העדנה הגדולה.

k8'm#-K{,-"1=-,-+B;-0-+#-k
k#$-+#-'-m ${+-9}+-.-M1=k
k+{-+#-_p-,m-;v=-%,-M1=k
k0+{-%,-0+{-0=-+#8-0:-<}#-k

5
מי ייתן והיצורים אשר מתענים
במדורי הגיהינום הקרים
ימצאו חום שירגיע סבלם,
בעוד ענני החסד הגדולים
של כל מעשי הבודהיסטוות
ימטירו גשמי עוז שירגיעו
את המתענים במדורים החמים.

kE$-0=-(1-*#-H}-*}0-<}#-k
kA$-&u0-={1=-+.8m-cm,-&{,-;=k
kAp$-08m-&u-0}-1*8-9=-<m=k
k3-0=-(1-*#-0=m;-0:-<}#-k

2
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6
מי ייתן והיער שעליו חרבות
יהפוך לבוסתן מוצל
המנעים לכל יושביו,
ש ְל ָמלִי,
והעצים ביער ַ
שגזעיהם מצמיחים פגיונות -
יהפכו לפתע כולם
לעצים ממלאי משאלות.

k:;-Em-;}-18m-,#=-3;-9$-k
k+{-;-2w,-,#=-%r#-<}#-k
k<;-1-:m-9m-&}$-.}-9$-k
k+.#-0=1-<m$-`o-8Ds$=-.:-<}#-k

7
מי ייתן ומדורי הגיהינום יתמלאו
באגמים שפניהם מכוסים
בפרחים של לוטוס ריחניים,
וקולם הנעים של אווזים,
ברווזי בר וברבורים חינניים,
יערב לאוזני השומעים.

k8*m$-:m;-$v:-.-+#-+$-$$-.-+$-k
k06+-=}#=-!+-$,-8Am,-.=-14|=->o:-%m#-k
k.]-Hm-0=v$-&{-X,-13~-+#-#m=k
kHm-0=v$-&{-X,-13~-+#-#m=k
k+B;-08m-=-@}#=-+#-,m-(1=-+#:-<}#-k

8
מי ייתן ותילי הגחלים הבוערות
יהפכו לתילים של אבני חן יקרות,
והקרקע המלוהטת תהפוך כולה
לאדמה נוצצת של קריסטל.

k=};-/v$-+{-+#-:m,-&{,-/v$-.}:->o:k
k=-0N{#=-<{;->m-=-#6m-0%:-0:-<}#-k
k0&q=-8'}1=-:m-0}-M1=-<$-1&}+-.-9mkk#6;-1{+-"$->o:-0+{-#<{#=-#$-0:-<}#-k

מי ייתן והררי הגיהינום המוחצים
יהפכו כולם לארמונות שמימיים
מלאים בבודהות מוארים.
9
מי ייתן ומטר הגחלים הבוערות,
אבני האש והלהבים החדים,
יהפוך מרגע זה ממש
למטר של פרחים רכים.

k1+#-1-L}-0N{#=-13~,->m-&:-.-+#-k
k+{$-,=-07v$-%{-1{-)#} -&:-.:->o:kk/,-3u,-13~,->m=-8+{0=-.-+{-9$-,mk
k+{$-,=-P{-@m:-1{-)}#-8/{,-.:-<}#-k

מי ייתן ואותם עצמים חדים
שתושבי הגיהינום מלקטים
על מנת זה בזה לפגוע,
יהפכו מייד לחופנים של פרחים
שאותם הם זה בזה מטילים
בעודם צוחקים ושמחים.

3
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10
את חסדי גם אשלח לאלו הלכודים
בנהר שאין לחצותו,
אפופים באש השורפת בשרם,
עצמותיהם הערומות בוהקות,
כפרח של לוטוס לבן;

k&u-0}-:0-1{+-1{-+}$-8H-,$-Am$-0-+#-k
k<-\o,-6m#->o:-:v=-#}$-1{-)}#-\o,+8m-1+}#-k
k0+#-#m-+#{-08m-%}0=-<m=-[-9m-;v=-*}0-,=k
k[-1}-M1=-+$-[,-%m#-+;->m=-800-#,=-<}#-k

מי ייתן ובכוח חסדי הם ישיגו
גופים של מלאכים
ויעברו לשהות בגנים של עדנה
מוקפים בבנות מלאכים.
11
ואולי ישתאו הם אז בליבם:
"לאן נמלטו חילותיו האיומים
של השר של המוות,
כל עורביו ועופותיו הטורפים ?
מיהו זה שסילק את חשכת הגיהינום
ומעתיר עלינו בכוחו
שמחה ועדנה שכזו?"
מי ייתן ויישאו הם אז עיניהם
ויראו ברקיע ,במלוא זוהרו,
1
את זה שבידו היהלום,
וכוחה של השמחה הגדולה
שתמלא אזי את ליבם
יעקור כל רע מקרבם,
ובאופן זה יוכלו הם עצמם
לעוף מייד אליו.
12
מי ייתן ומטר תפרחות נפלאות,
ומי בושם קרירים ונעימים,
ירד בתיפוף נעים
ויכבה את אש הגיהינום,
ושמחה פתאומית תמלא את ליבם
של כל היצורים אשר שם,
אשר אז יתפלאו בליבם:

k%m-@m:-8+m:-,m-#<m,-I{8m-1m-+$-D-+$-A-G}+-1m-07+M1=-`#-A{+k
}!k\o,-,=-1v,-0=;-0+{-+#8-0[{+-.8m-1*v-07$-8+m-=v-9m-1*v-$1-%{k
k>{,-`o-0W=-,-,1-1"8m-+<m;-,-@#-,-L-} I{-80:-00bo#=-1*}$-,=k
k:0-_p-+#8-08m-co#=-<m=-&m#-+$-K;-,=-+{-+$-[,%m#-8E}-0:-<}#-k
k1{-)}#-&:-.-(}=-&u-+$-8H{=-00=-.-9m=k
k+B;-08m-1{-1+#-&m;-&m;-#=}+-.:-1*}$->o:-,=k
kQ}-0v:-0+{-0=-3n1-.-8+m-%m-0=1-.-+$k
k={1=-+B;-M1=-<m=-@#-,-.]-1*}$-0:-<}#-k

"מיהו זה אשר כל זאת עשה?"
ויוכלו אז לראות ,ניצב אל מולם,
את זה האוחז את פרח הלוטוס
2
בידו האחת.
 1זהו הבודהיסטווה וג'רפאני
 2זהו הבודהיסטווה אוולוקיטשוורה.
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13
מי ייתן וישמעו הם בת קול מהדהדת
בכל מדורי הגיהינום:
"מהרו ,ידידיי ,ובואו אליו,
הסירו מליבכם כל יראה;
בואו לזה שיש בכוחו
לסלק את כל סבלכם,
ולהביא השמחה אל ליבכם;

kE}#=-+#-8'm#=-.-0}:-;-:m$=-.:-3u:-<}#-8v-0v8-m *+-`o-,mk
k#$-#m-1*v-9m=-&q#-0#;-\o,-K;-+#8-08m-co#=-@m,-;k
k8E}-0-\o,-,=-9}$=-[}0-A$-&u0-={1=-+$-0P{-0-[{=->o:-.k
k-#6},-ao-7v:-/v+-%,-80:-8'm#=-.-1{+-.:-A{+-.-%m-6m#-@m,k

עלם מזהיר שתלתליו שופעים,
מַ גן היצורים שליבו מלא
בבודהיצ'יטה ובאהבה גדולה
שכוחה מפיג כל אימה".
14
ובראותם את הקול הרך מוקף,
באלפי מלאכים שובות לב
השרות את שבחו ברמה,
מי ייתן וירימו הם אז את קולם:
3

"האין זה אתה שרבבות של אלים
חשים להשיק את ראשם
אל הלוטוס אשר לרגליו?
זה שעיניו לחות מחמלה,
ושגשם עצום של פרחים
תמיד נופל עליו?"

k=}+-<m-[-0W8m-%}+-.,-+#-#m=-60=-<m-.]-;-1&}+-%m$-k
k*v#=-I{8m-T,-],-+0v-;-1{-)}#-`o-18m-3~#=-<m=-&:-800-.k
k"$-0P{#=-9m+-8}$-[-1}-%}$-J#-0%}+-+A$=-a}#=-X,-8+mW}=-6{=k
k8'1-+A$=-+{-8H-1*}$-,=-+-,m-={1=-+B;-%-%}-8+},-.:<}#-k

15
מי ייתן ובזכות שורשו של חסדי,
4
ימטיר הבודהיסטווה מצוין כולו
וכן קדושים אחרים,
גשם קריר ,ריחני,
מענן של עונג טהור,
שיציף את יצורי הגיהינום
באושר מושלם ועמוק.

k+{-W:-0+#-#m-+#{-P=-\o,-`o-07$-;-=}#=k
kA$-&u0-={1=-+.8-am0-.-1{+-cm,-0+{-0-+$-k
k0=m;-6m$-Hm-6m1-+$-X,-&:-.-80{0=-1*}$-,=k
k={1=-%,-+B;-0-+{-+#-1$},-.:-+#8->o:-%m#-k

 3זהו תרגום שמו של הבודהיסטווה מנג'ושרי.
 4זהו הבודהיסטווה סמנטה בהדרה.

5
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16
מי ייתן וכל בעל חיים ישוחרר
מן הפחד להיות למאכל
לבעלי חיים אחרים.

k`o+-8E}-M1=-,m-#%m#-;-#%m#-k
k7-08m-8'm#=-+$-K;-0:-<}#-k
ka-1m-$,-.8m-1m-06m,-`ok
k9m-+#=-M1=-,m-0+{-0:->o:k

מי ייתן והרוחות התאבות יזכו
בחיים של שלווה וסיפוק,
כמו תושבי האי הצפוני.
17
מי ייתן וזרם חלב מידו
של הארייה רב העוצמה,
5
שעיניו מלאות אהבה,
תמיד ישטוף וירווה צימאונן
של אותן רוחות תאבות,
אותן ירענן ויותיר אותן רגועות.

k8/#=-.-],-:=-#7m#=-+0$-#m-k
k@#-,=-800-.8-m8}-Wv,->m=k
k9m-+#=-M1=-,m-3n1-A=-<m$-k
kDs=-A=-K#-_p-0=m;-0:-<}#-k

18
מי ייתן והעיוורים יפקחו עיניהם
והחרשים יחזרו לשמוע;
מי ייתן וכל אישה הרה
תלד ללא שום כאב,
כמו מאיה ,אימו של הבודהה.

k;}$-0-M1=-<m=-1m#-1*}$-6m$-k
k8},-.=-K#-_p-a-*}=-<}#-k
k[-1}-\w-8Js;-'-m 06m,-`ok
kdu1-18$-#,}+-1{+-028-0:-<}#-k

19

k#%{:-0v-M1=-<m=-#}=-+#-+$-k
k0C{=-.-M1=-<m=-7=-+$-,mk
k!}1-.-M1=-<m=-&u-+#-+$-k
k0_p$-0-6m1-.}-*}0-.:-<}#-k
k0C{,-.-M1=-<m=-,}:-*}0-<}#-k
kB-$,-(1-*#-+#8-*}0-<}#-k
k9m-&+-M1=-<$-9m+-=}=-<m$-k
k0K,-.-/v,-=v1-3~#=-.:-<}#-k

מי ייתן וכל מי שערום ימצא בגד,
וכל מי שרעב – מאכל;
כל מי שצמא לּו ימצא משקה,
וכל שיקוי מעודן.

20
לּו ימְ לַא מחסורם של דלים,
ונחמה לּו תבוא לאבלים;
כל מי שמיואש ,הלוואי וימצא
ביטחון מוצק ותקווה.

 5זהו הבודהיסטווה אוולוקיטשוורה.
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21
מי ייתן וכל מי שסובל ממחלה
יזכה ברפואה מהירה ושלמה,
וכל חולי שיש ,בכל העולם,
יחדל לצמיתות ,ומייד.

k={1=-%,-,+-.-'m-${+-.k
kBp:-`o-,+-;=-*:->o:-%m#-k
k8E}-08m-,+-,m-1-;v=-.k
kK#-_p-8Ap$-0-1{+-.:-<}#-k
k`#-.-M1=-,m-8'm#=-1{+-<}#-k
k0%m$=-.-M1=-,m-E};-0:-8>o:k
k1*v-1{+-M1=-,m-1*v-X,-6m$-k
k={1=-,m-/,-3u,-1({,->o:-%m#-k

22
מי ייתן וכל מי שפוחד ימצא עוז,
וכל מי שכבול  -ישוחרר;
כל מי שמדוכא לּו ימצא עוצמה,
והלוואי שהיצורים יחיו זה עם זה
באחווה ובהרמוניה מלאה.
23
מי ייתן וכל הנודדים בדרכים,
בכל מניין העברים,
יגיעו ליעדם בביטחון ובנוחות
וישיגו את מבוקשם בקלות.

k8H},-.-+#-,m-*1=-%+-;k
k@}#=-M1=-*1=-%+-0+{-0:-<}#-k
k#$-#m-+},-`o-8E}-A{+-.k
k+{-80+-1m-+#}=-Es0->o:-%#m -k
kEs-+$-E-s &{,-bo#=-.-M1=k
k9m+-;-0=1-.-Es0->o:-){k
k&u-9m-$}#=-=v-0+{:-@m,-,=k
k#({,-+$-[,-%m#-+#8-0:-<}#-k
kB-$,-;1-#};-8=1=-.-M1=k
k8H},-.-+#-+$-J+->o:-,=k
k&}1-Fy,-%#-=}#=-8'm#=-1{+-.:k
k1m-$;-0+{-R#-8+}$-0:-<}#-k

24
מי ייתן וכל אלו אשר מפליגים
בסירה או באנייה,
יגשימו את מטרת מסעם,
יחצו את המים ללא שום תקלות
וישובו אל חיק משפחתם בשלום.
25
מי ייתן וכל הנודדים בדרכים
שתעו או הגיעו למקומות קשים
ימצאו בני לוויה למסע,
וימשיכו רעננים ,ללא שום סכנה
של חיות טרף או של שודדים.

7
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26
מלאכים לּו יבואו לשמור על כל מי
שרב הוא פחדם או אבדה תקוותם,
על חסרי המקלט או בלי דרך,
על ילדים וקשישים ,ועל שיכורים,
על מי שישנים או שנתם טרופה,
ועל מי שאבדה שפיותם.

k+#},-=}#=-;1-1{+-(1-$-0:k
kAm=-.-G,-.}-1#},-1{+-.k
k#(m+-;}#-B}=-<m=-:0-B}=-M1=k
k[-+#-Ns$-0:-A{+-.:-<}#-k

27
מי ייתן ובכל גלגולי חייהם
לא יצוץ כל מכשול בדרכם הרוחנית;
הלוואי שליבם יהיה מלא באמונה
וחוכמה ואהבה מושלמים;
מי ייתן ויסופקו צרכיהם הגופניים,
וכל מעשיהם יהיו מצוינים.

k1m-$;-\o,-;=-*:-0-+$-k
k++-+$-<{=-:0-0P{-X,-6m$-k
k7=-+$-]}+-.-/v,-3~#=-,=k
kK#-_p-3|-:0=-H,->o:-%m#-k

28
מי ייתן ולעולם לא ידעו שום מחסור
בכל הדרוש להם למחיה,
כאילו היה בבעלותם
אוצר שמימי מופלא.

k*1=-%+-,1-1"8m-14~+-06m,-`ok
k;}$=-]}+-&+-.-1{+-.:-<}#-k
kP}+-.-1{+-%m$-83|-1{+-.:k
k:$-+0$-`o-,m-]}+-.:-<}#-k

מי ייתן ויחיו ללא מחלוקות,
וללא פגיעות הדדיות,
ושיוכלו לנווט את חייהם
כרצונם ועל פי בחירתם.
29
מי ייתן וכל מי שקטן ביטחונם,
יזהרו בהוד והדר;
וכל אלו אשר מתענים
בשל צורתם הדוחה
ישיגו גוף יפה וחזק.

k={1=-%,-#7m-0Im+-&u$-$v-#$-k
k+{-+#-#7m-0Im+-&{,-.}:-<}#-k
k+!8-*v0-%,-#$-#7v#=-$,-.k
k#7v#=-07$-/v,-=v1-3~#=->o:-%m#-k
k8'm#-K{,-0v+-1{+-'m-${+-.k
k+{-+#-[{=-.-(m+->o:-%m#-k
k1-:0=-M1=-,m-1*}-*}0-%m$-k
k$-W;-+#-<$-0%}1-.:-<}#-k

30
מי ייתן וכל הנשים בעולם
יהפכו להיות גברים;
כל מי שמושפל ירומם וייעצם,
והגאים  -יושפלו לעפר.

8

הפרק על הקדשה מתוך :המדריך ללוחם הרוח מאת מאסטר שנטידווה

31
מי ייתן ובזכות חסדי זה שכאן
יזנחו היצורים ,בלי יוצא מן הכלל,
כל מעשה פוגע או רע,
וכל מעשיהם שיעשו מעתה
יהיו מיטיבים לעולם.

k0+#-#m-0=}+-,1=-8+m-9=m -,mk
k={1=-%,-*1=-%+-1-;v=-.k
k&m#-.-*1=-%+-($=-,=-,mk
kK#-_p-+#{-0-A{+-.:-<}#-k
kA$-&u0-={1=-+$-1m-8K;-6m$-k
kA$-&u0-]}+-;-#6};-0-+$-k
k=$=-W=-M1=-<m=-9}$=-#7v$-6m$-k
k0`o+-<m-;=-M1=-($-0:-<}#-k

32
מי ייתן ולעולם הם לא יוותרו
על השאיפה להיטיב עם הזולת,
וישקיעו עצמם בזרם רצוף
של מעשי הבודהיסטווה;
הלוואי שיוכלו תמיד לחיות
בחסות ישויות מוארות,
ויזנחו לעולם מעשים של עוולה
וכל מחשבה רעה.
33
מי ייתן וכל היצורים ייהנו
מחיים ארוכים בלי מידה,
מתענגים לעולם במקום בו אפילו
שִ מעו של המוות
יהיה זר לאוזנם.

k={1=-%,-+{-+#-*1=-%+-,mk
k3|-9$-+.#-1{+-:m$-0:-<}#-k
kK#-_p-0+{-0:-83~-8>o:-6m$-k
k8&m-08m-a-9$-E#-1->o:k

34
מי ייתן וכל המקומות בעולם
יהפכו לגנים מופלאים
של עצים ממלאי משאלה,
שבהם מתנגן לו קולם המתוק
של הבודהות ושל ילדיהם
משמיעים את צלילי הדהרמה.

k+.#-0=1-<m$-#m-[{+-1}=-3;k
k=$=-W=-+$-,m-=$=-W=-N=k
k&}=-$,-a}#=-.=-#$-0-9m=k
k@}#=-M1=-*1=-%+-#$-0:-<}#-k

35
מי ייתן ובכל אותם המקומות
תהיה הקרקע נקייה ממכשול
ומיני אבנים חדות,
ותהפוך לאדמת אבן תכלת,
חלקה ורכה ככף יד.

k*1=-%+-`o-9$-=-#6m-+#-k
k#={#-1-;-=}#=-1{+-.-+$-k
k;#-1*m;-1(1-.-0X-B|:98mk
k:$-06m,-8'1-.}:-#,=-.:->o:k
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63
מי ייתן וכל הטוב שקיים
בכל העולמות הסודיים
וכן הבודהיסטוות הרבים,
יעטרו קרקע זו ,מעל ומסביב,
כעטרה זוהרת של פנינים.

k8"}:->m-+<m;-8"}:-9}+-+]o:-9$-k
kA$-&u0-={1=-+.8-1$-.}-+#-k
k:$-#m-;{#=-.=-=-%{$=-+#-k
k0W,-.:-14+-.=-0bo#=->o:-%m#-k
k;v=-%,-\o,->m=-A{-+$-,mk
k<m$-+$-8}+-7{:-*1=-%+-+$-k
k,1-1"8-;=-<$-&}=-<m-a-k
kWv,-1m-8&+-.:-*}=-.:-<}#-k

37
מי ייתן וכל היצורים החיים
יוכלו תמיד לשמוע
את שירה הבלתי פוסק של הדהרמה,
מגיע אליהם מציוץ ציפורים,
מאוושת העצים,
מקרניים של אור,
ומן הרקיע עצמו.
38
לכל שיפנו מי ייתן ויפגשו
את הבודהות ואת ילדיהם;
מי ייתן ויכבדו הם את מוריהם,
נשגבים בין כל הבריות,
בענן אינסופי של מנחות.

+{-+#-K#-_p-=$=-W=-+$-k
k=$=-W=-N=-+$-J+->o:-%m#-k
k1&}+-.8m-cm,-,m-1*8-9=-.=k
k8E}-08m-R-1-1&}+-.:-<}#-k

39
מי ייתן והאלים ,שליטי הרקיעים,
ישלחו גשמים בעתם,
והיבולים יהיו מוצלחים;
מי ייתן וכל ממשלות העולם
יפעלו בהתאם לדהרמה,
ויביאו שגשוג לעולם.

k[-9$-`o=-=v-&:-80{0=-<m$-k
k;}-)}#-/v,-=v1-3~#=-.:-<}#-k
kW;-.}-&}=-06m,-A{+->o:-%#m -k
k8'm#-K{,-+#-<$-+:-0:-<}#-k

40
מי ייתן ותרופות ישמרו על כוחן
ומנטרות יפעלו את פעולתן;
מי ייתן ומחשבות של חמלה ימלאו
את ליבם של מלאכים
ושל הרוחות הרעות כאחד.

k*,-M1=-1*v-+$-X,-.-+$-k
k#=$-##=-0S=-0I}+-Es0-.:-<}#-k
k1"8-8E}-Nm,-.}-;-=}#=-.k
k$m$-I{8m-={1=-+$-X,->o:-%m#-k
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41
מי ייתן וכל היצורים החיים
לא ידעו דאבה ,לא יסבלו שום רעה,
לא ידעו שום פחד ושום השפלה,
ולעולם בל תהא רוחם נכאה.

k={1=-%,-8#8-9$-&q#-1->o:k
k8'm#=-+$-0J=-.:-1m-8>o:-6m$-k
k8#8-9$-9m+-1m-0+{-1->o:k
k#2t#-;#-"$-M1=-P}#-.-+$-k
k"-*},->m=-0W,-;{#=-#,=-<}#-k
kK#-_p-+#{-8`o,-1*v,-.-+$-k
k+#{-8`o,-+},-9$-Es0-.:-<}#-k

42
מי ייתן וכל מרכז רוחני
ישגשג וימלא באנשים
הלומדים וקוראים
בכתבים הקדושים.
מי ייתן וקהילות רוחניות
יחיו תמיד באחווה,
וישיגו את המטרות הנשגבות
שלשמן הן קיימות.
43
מי ייתן ונזירים הרוצים לתרגל
ילמדו כיצד לתרגל בבדידות,
ויעדנו את תודעתם בהגייה,
חופשיים מכל הסחה.

k0U0-.-8+}+-.8m-+#{-U}$-+#-k
k+0{,-.-+#-<$-*}0-.:-<}#-k
k#9{$-0-*1=-%+-($=-,=-,mk
k={1=-,m-;=-:v$-"}1->o:-%#m -k

44
מי ייתן ונזירות ימצאו תמיד
את כל הדרוש להן למחייה,
ויחיו זו עם זו ללא יריבּות
וללא כל איום מבחוץ.

k+#{-U}$-1-M1=-J{+-X,-6m$-k
k8*0-+$-#,}+-.-($-0:-<}#-k
k+{-06m,-:0-_p-Ap$-0-\o,k
k3u;-Dm1=-(1=-.-1{+->o:-%m#-k

מי ייתן וכל מי שנטלו נדרים
ישמרו על מוסריות
ועל הנדרים שלהם התחייבו.
45
והיה אם עברו הם איזו עבירה -
מי ייתן וימצאו בליבם חרטה
ויטהרו את אשר נעשה.

k3u;-Dm1=-8&;-.=-9m+-Ap$-,=k
kK#-_p-&m#-.-7+-A{+-<}#-k
k0+{-8E}-+#-<$-*}0->o:-,=k
k+{:-9$-0eq;-bo#=-1m-(1=-<}#-k

מי ייתן וייוולדו בלידה גבוהה,
ולעולם לא ייכשלו בחייהם הבאים
בשמירה על כללי המוסר.
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46
מי ייתן וכל מורה רוחני בעולם
יזכה בכבוד הראוי לו,
ויסופקו מזונו וצרכיו.
מי ייתן וישמרו הם על לב טהור,
ותהילתם תתפשט למרחוק.

k1"=-.-M1=-,m-0\o:-0-+$-k
k0=}+-$}1=-+#-<$-J{+-.:-<}#-k
kWv+-,m-9}$=-=v-+#-.-+$-k
k@}#=-M1=-\o,-_p-E#=-.:-<}#-k
k$,-=}$-&q#-0#;-1-B}$-6m$-k
k+!8-0-]+-.-1{+-.:-9$-k
k[-0=-[#-.8m-;v=-<m=-,mk
k+{-+#-=$=-W=-Bp:-8Es0-<}#-k

47
מי ייתן ולעולם לא יפלו
לסבל שבעולמות הנחותים,
ועם גוף העולה אף על זה של אלים
ישיגו מהר ובלי קושי
הארה שלמה לחלוטין.
48
מי ייתן וכל היצורים יגישו
שוב ושוב את מנחתם
לכל הבודהות שיש בעולם,
והמחשבה לענג את הבודהות
תמיד תשמח את ליבם.

k={1=-%,-\o,->m=-;,-1$-`ok
k=$=-W=-*1=-%+-1&}+-A{+-%m$-k
k=$=-W=-0+{-0-0=1-9=-<m=k
kK#-_p-0+{-+$-X,->o:-%m#-k
kA$-&u0-={1=-+.8-M1=-<m=-,mk
k8E}-+},-*v#=-;-+#}$=-8Es0-<}#-k
k1#},-.}-9m=-,m-#$-+#}$=-.k
k={1=-%,-M1=-;-+{-8A}:-<}#-k

49
מי ייתן ותוגשם כל מחשבת חמלה
בליבו של כל בודהיסטווה
להיטיב עם כל הברואים.
מי ייתן ותוגשם כוונתם
של כל המלאכים המגינים,
להביא רווחה ליצורים.
50
מי ייתן וכל אלו אשר צועדים
בדרכם של המאזינים,
ושל הבודהות שהגיעו בעצמם,
ישיגו את כל האושר
6
שאליו נכסף ליבם.

k+{-06m,-:$-=$=-W=-M1=-+$-k
k(,-*}=-M1=-<$-0+{->o:-%#m -k

 6הגרסה של "המדריך " בסנסקריט מכילה חלק נוסף לפסוק זה" :ויזכו להערצתם של אלים  /של חצאי האלים  /וכן של בני האדם.
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51
מי ייתן ובחסדו של הקול הרך
נזכור שוב ושוב ,בכל גלגולינו,
מהי מטרת תרגולנו;
הלוואי ונוכל שוב ושוב לשחרר
אחיזה בחיי העולם
עד ליום שבו נזכה להשיג
7
את הרמה של "עונג נשגב".

k0+#-<$-8'1-+A$=-0!8-Hm,->m=k
k=-:0-+#8-0-*}0-.:-`ok
kK#-_p-3|-:0=-H,-.-+$-k
k:0-_p-Ap$-0-*}0-.:-<}#-k

52
מי ייתן ונשכיל ללמוד להתקיים
אף על מזון מזערי ביותר,
ובכל חיינו נזכה ליהנות
מפרי התרגול בבדידות.

k0+#-,m-"-7=-<m-,=-<$-k
k(1=-+$-X,-6m$-83~-0:-<}#-k
k3|-:0=-\o,-`o-+0{,-#,=-.:k
k/v,-=v1-X,-.-*}0-.:-<}#-k
k#$-3|-0W-0:-8+}+-.81k
k%t$-7+-Hm-0:-8+}+-,-9$-k
k1#},-.}-8'1-+A$=-+{-(m+-,mk
k#{#=-1{+-.:-9$-1*}$-0:-<}#-k

53
והיה אם מישהו נכסף בליבו
לראות את הקול הרך בעצמו
או לשאול אותו דבר מה,
מי ייתן ויסור המעטה מעיניו,
ומגן זה יופיע מייד לפניו.
54
מי ייתן וכל מעשיי ידמו
למעשיו של הקול הרך;
הלוואי ואוכל תמיד להיטיב
עם כל הברואים ,עד לקצה המרחב,
ובכל מניין העברים.

k@}#=-0%t8m-,1-1"8m-1*=-#_p#=-.8mk
k={1=-%,-\o,-+},-0au0-.8m-@m:k
k'm-W:-8'1-+A$=-]}+-14+-.k
k0+#-#m-]}+-.8$-+{-8H:-<}#-k

55
כל עוד המרחב קיים,
כל עוד יש מי שסובל בעולם,
מי ייתן ואשאר גם אני
לסלק את סבלם של ברואים.

k'm-Nm+-,1-1"8-#,=-.-+$-k
k8E}-0-'m-Nm+-#,=->o:-.k
k+{-Nm+-0+#-,m-#,=->o:-,=k
k8E}-08m-&q#-0#;-={;-0:-<}#-k

 7זוהי הרמה הראשונה של הבודהיסטוות.
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56
מי ייתן וכל סבל שיש לברואים
יבשיל כעת עליי,
ומעשי הבודהיסטוות כולם
יהיו מכוונים לאושרם.

k8E}-08m-&q#-0#;-#$-%m8$-:v$-k
k+{-\o,-0+#-;-*m,->o:-%m#-k
kA$-&u0-={1=-+.8m-+#{-8`o,->m=k
k8E}-0-0+{-;-]}+-.:-<}#-k
k8E}-08m-&q#-0#;-*,-#%m#-.vk
k0+{-0-*1=-%+-8Ap$-08m-#,=k
k0%,-.-J{+-+$-0\o:-%m-+$-k
k0%=-){-9v,-:m$-#,=->o:-%m#-k

75
תורת הנאורים היא תרופה יחידה
לרפא מחלתם של כל הברואים;
היא המקור האחד והיחיד
לכל אושר ,על כל צורותיו.
מי ייתן ויאריכו ימיה בעולם,
עם כל הכבוד וכל התמיכה
שלהם היא כל כך ראויה.
58
אקוד לרגליו של הקול הרך
שבחסדו נעור כל הטוב שבי;
אקוד לרגליו של מורי מיטיבי
שבחסדו זכיתי לשגשג גם אני.

k#$-#m-Hm,->m=-+#{-R}-8Ap$-k
k8'1-.8m-+A$=-;-@#-83;-;}k
k#$-#m-Hm,->m=-0+#-+:-0k
k+#{-08m-0<{=-;8$-0+#-@#-83;k
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