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למצא
Finding Them
הב מדוע אנו נמשכי.
Understand why we’re attracted.
sUyaRcNÔmsaemXR ye inralMbaNtre pun> ,
s<iSwta Vyaemc³e ya sa muÔa nam oecrI .45.
saema*Çaeidta xara sa]aTsa izvv‘Éa ,
pUryedtula< idVya< su;ç
u a< piíme muoe .46.

מתו הספר על האיחוד של השמש והירח,
שנכתב בהודו לפני כחמש מאות שנה
from The Book on the Union of Sun and Moon,
written five centuries ago in India:
השאר נא ,א כ ,בעמוק ביותר,
בתו עצ לבה של אמת,
בתוו ,בי חמה ולבנה.
וכאשר במקו זה תשהה,
בנקודה הברוכה ,במרחב של הריק,
אז תשיג את מה שמכונה
"הרקדנית אשר ברקיעי".
נהר אור#ירח ובדולח גולש,
אשתו של "איש השלו",
ועוט $הוא אותה בחיבוק;
והיא ממלאת את ערו אור השמש,
הפתיחה שלאור הגב,
בנקטר אלי נפלא
אשר אי לו אח ודוגמה.
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Stay then more deep than deep
At the very core of truth,
In the middle of the sun and moon.
When you remain there,
In that blessed point of empty space,
You have reached what we call
The Dancer in the Sky.
A stream of crystal moonlight
Begins to flow, wife of the Man of Peace,
And he embraces her;
She fills the sunray channel,
The opening along the spine,
With matchless, divine nectar.
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וותר על הנסיונות לעשות את מה שלא עובד
Don’t keep trying things that don’t work.
,מתו היוגה סוטרה
 שנה1800#כתב הודי ב כ

from The Yoga Sutra,
written in India 18 centuries ago:

†GdzRnz®yaerœ @kaTmtevaiSmta.6.
יש שגיאה באופ שבו
:אנו חושבי על השניי
נדמה לנו כאילו
,שזה שרואה
,והעול שאותו הוא רואה
.באי מצד עצמ
And we make a certain mistake
in how we think
about pairs:
It looks to us as though
the one who sees the world
and the world that we see
all come from their own side.
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צור את הסיבות לבוא
Create the causes for them to come.

kP-0Wv+-R-1-1&}#-#m-*v#=-I{-+$-k
kWv+-&{,-#=$-1*8m-Bv:-;1-70-=+-+$-k
kM;-8A}:-0+#-#m-[#-0=1-+#-.8m-1*v=k
k1"8-]}+-+#8-18m-84v1-6;-Bv:-1*}$-<}#k

מתו התפילה למלא היהלו
 שנה500#שנכתבה בטיבט לפני כ

from The Prayer to the Angel of Diamond,
written in Tibet 500 years ago:
,חסדי הטהורי
ֵ
מי יית ובזכות
,בכוח האמת בדר זו של חוכמה
# ובכוח משאלתי לעזור לבריאה
ל* אחזה במהרה בזיו חיוכה
של מלכת רקיעי אהובה

By the power of the kindness
of all pure beings;
By the power of the truth
of this path of wisdom;
By the power of my wish
to help every living being,
May I quickly see the face
of the smiling lover from heaven.
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לשמר
Keeping Them
הב מדוע דברי מתפרקי
Understand why things fall apart.

k7#-0%=-7#-.-1{+-&}=-M1=k
k;1-1-#)}#=-.8m-8`o=-A=-M1=k
k7#-0%=-#$-@m:-+{-+#-;k
k7#-M1=-\o,-_p-W=-.:-8>v:k

"מתו "אוצר החכמה הגבוהה
 שנה1700# לפני כ,שנכתב בהודו

from The Treasure House of Higher Knowledge,
written in India 17 centuries ago:
כל שאנו עושי בעול
. או שמוכת,או שטהור הוא
כל דבר שמתחיל
,הוא מוכת
– ועל כ להסתיי הוא חייב
.אלא א כ בדר נצעד
Everything we do
Is either stained or pure.
Everything that begins
Is stained,
And therefore ends—
Unless we use the path.
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לשרש את הבעיות
Garden away the problems.

#$-#m-3|-!-;mY8m-W;-.}=-$8m-9,-;#-+$-k(m$-;#-M1-.:-0%+-.:->v:-.-+{8m3|-$-;-#$-7#-_p-8`o-<{=-<$-1-Av$-k+{-%m8m-@m:-6{-,k:0-8A}:k#;-){+{8m-3|-0+#-_p-8`o-<{=-Av$-,k+{8m-3|-#,}+-={1=-<m-8`o-<{=-<$-8Av$-;k
"מתו הסוטרה "להב היהלו
 שנה2500#שנאמרה על ידי הבודהה לפני כ

from The Diamond Cutter Sutra,
spoken by the Buddha 2,500 years ago:
 ובשעה שמל קלינגקה עמד...
,וכרת את כל אצבעותי
,ואפילו את זרועותי
לא עלה בדעתי ולו לרגע אחד
.לתפסו כאילו היה הוא עצמו
 סובוטי? מכיוו,מדוע
,שאילו כ הייתי תופסו
,כאילו היה הוא עצמו
! כעס. . . אז היה עולה בי
The King of Kalingka was cutting off my fingers, and even my arms.
But it never occurred to me to think of him as him.
Why? Well, Subhuti, if I had thought of him as him,
then I would have gotten . . . upset!
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להגיע אליה
Reaching Them
מצא אהבה יותר גבוהה
Find a higher kind of love.

hU:-9$-0+#-#%{=-84n,->m-[},-+$-k#6,-#%{=-84n,->m-9},-),-"}-`o-1},=-0=1=-;k0+#-#6,-1(1-.-+$-k0+#-#6,-0I{-08m-R}-co#=-H#-.=0[{+-+{k#:->m-9m+-8}$-#m-A1=-.-+{-(m+-'{-W=-=v-0)$-,=-={1=-%,-0+{-0/}$=-.-M1=-;-+1m#=-,=-0+{-0-+$-X,-8+}+-<m-A1=-.-+$-k
מתו" :בעקבות דר העונג"
שנכתב בטיבט לפני כ 200#שנה

from Following the Path of Bliss,
written in Tibet 200 years ago:
שוב להרהר בכל הבעיות
שאות באות ופוקדות
עת תדאג א ורק לעצמ,
ועל כל הדברי הטובי שקורי
כאשר אתה ג דואג לאחרי.
התייחס לזולת כמו אל עצמ,
התמסר לתרגול של לשי עצמ
בתו נעליו של אחר.
למד להביט בבריות ולחשוב
כאילו היו ילד,
בנ או בת היחידה.
ובתודעה מחוזקת כזו
התבונ בעול,
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וראה עד כמה
.האושר שבו מועט
 לאושר, א כ,שא תפילה
.של כל הבריות בעול
.החלט שאתה זה שיביא את אושר
."לזה נקרא "אהבה

Now go back again, and think carefully about all the problems that
come to you when you look out only for yourself; and about all the
good things that happen when you look out for others as well.
Treat others as you treat yourself. Devote yourself to the practice of
putting yourself in the other person’s shoes.
Learn to look at people and think of them as if they were your own
child, your only child. With this strong in mind, look at the world.
Look at the world, see how little happiness is there.
Pray then that all the people in this world could be happy. Decide
that you will make them happy. This is what we call Love.
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, ואת הקהילה,שרתו זה את זו
.את עולמכ – ואת כל העולמות שיש בנמצא
Serve each other, your community,
your world—and then every world there is.

k'-3~#=-6m$-`o-'-3~#=-#7v#=-!r-9m=k
k'-3~#=-*0=-<m=-'-3~#=-#`o;-A8m-+},k
k'-3~#=-0=1-.-'m-06m,-au0-14+-1k
k6m$-[{=-cu;-.8m-!r-9m-0C-<m=-<}#k
 תפילה למלא היהלו," "שכ יהיה לנו טוב:מתו
 תארי לא ידוע,מתו המסורת הטיבטית
from Words of Glad Tidings about the Angel of Diamond,
a traditional Tibetan prayer of unknown date:
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
.כל מגוו משאלות שבלב הייצורי
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
In every different, unexpected way.
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