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  אלפי מלאכים ברקיעים של עדנה

  למורה שהוא גבר – לאמה שליתפילה ל

  

  מלב נשיאם של אלפי מלאכים 

  ,השוכן לו ברקיע עדנה

  אלי, נא , בואלאמה שלי בוא*

  *של הדהרמה.יודע - כל ךמל

  

  ,של אורלאמה אהוב, עם חיוך 

  שב נא מולי, על כס הארי,

  ,וחמה לבנה ,עם כרים של הלוטוס

  !והתמד ללמדני אלפי עידנים

  רכתי,ימקור נעלה לכל ב

  לצבור את חסדי.ממך אין נשגב 

  

  כמתך הרבה מקיפה כל דבר שלדעת ניתן.וח

  זנם של ברוכים.ועדי על א פניני תורתך הן

  מזהיר בנוגה אלים.ש הקדוגופך 

  לּו אזכה לראותך,

  לּו אשמע צליל קולך,

  –לּו אזכור בליבי זיו פניך 

  ראשי שח לקבל ברכותיך.

  

  בליבי אערוך ים עצום של מנחה*

  כענן המכסה פני רקיע.

  כל סוג פרח וקטורת, מיני אור ובשמים,

  –וכל שי לענג את חושיך 

  לך כאן אגיש, מקור כל חסדי,

  *פניך. כמתת לחלות את

  

 ֹ   א חרטה,מעומק ליבי אש

  אודה בגלוי ושריד לא אותיר,

  על כל חטא שחטאתי

  , במחשבת ליבי.יבגופי, בדברי

  כל עוון המלווני מקדמת הימים,

  במיוחד עבירות שעברתיכן ו

  על שלושת סוגי הנדרים.

  

  בדור זה של ניוון עמלת רבות

  ויגעת לצבור ידע רב.

  זנחת שמונה מחשבות ארציות

  וניצלת היטב חיים מרובי הזדמנות.

   –מושיענו 

  ליבנו אסור בעבותות של שמחה

  עלך העצום.וותודה על פ

  

  –במרומים  וקדושיקר  לאמה

  השמימי של הדהרמה ךאת גופ וףנא עט

  כמה והרבה אהבה,ובעבים של ח

  ,המסורים ךייתלמיד אדמתעל  רוהמט

  – על פי יכולתם, וכפי שמתאים

  עמוקה ורחבה.גשמי עוז של תורה, 
  

  מי ייתן והטוב שצברתי בזו התפילה

  יהיה לברכה הן לדהרמה, הן לכל הבריאה.

  מיוחדת אשא פה גם כן תפילה

  כי לאורך שנים לּו תאיר

  הצגה כה בהירה של תמצית התורה,

   המזהיר. מורימשנת 
  

   חוכמה של לימוד, של הרהור ושל הגייה,י בלּו תעצם 

  כנה,וללמד התורה, ללבנה ולפרש את ת ייכולתלּו תגדל 

  שגים שבדרך ואלו אשר בסופה,יהלּו אשיג 

  מי ייתן ואהיה כמותך במהרה.
  

  כמת המיזוג של ריקות ועדנה,וחלּו תעור בי 

  אחיזה בממשות המופע,של  לּו תחדל השגיאה

  ספק בתורה,כל  יליבלּו יסור מ

  מי ייתן ואהיה כמותך במהרה.
  

  י, חיצונית ופנימית וסודית,עם מתן מנחת

  ,חלולותקרני אור לבנות,  ותפורצ

  ;מוריהקדוש של  ומליב

  קודקודי,קצותיהן מתמזגים וחודרים אל 

  מביא אל קרבילבן האור וה

  צוף שצבעו הוא לבן, כמו חלב,

  רבב, , כלשוטף כל מחלה, כל מזיק, כל מכשולה

  ומותיר את גופי נקי ונוצץ כקריסטל.
  

  ... אוצר אהבה אשר אין לה מושא –לעיני אהבה 

  

  מביא לו כעת  אדמדם- צוף זהוב

  ;אל גופי נשגבה על- תכמוח

  ;קול רך זוהרחלקיקיו מופיעים כ

  על -כמתומביא חהאור הצלול 

   עברים.ן ימנימכל  ,ילדיהם כלהבודהות ו מן

  גופי,הגוף הקדוש מתמזג עם 

   על-תכמוח בנחשול ואותי מברך

 ת עמוקה המבינה ללא דופי משמעו

  כמה.ושל כל כתבי הח
  

  ... אוצר אהבה אשר אין לה מושא –לעיני אהבה 
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  מזהיר,ולאמה שלי, יקר 

  על כסנא בוא לשכון בליבי ושב 

  אור לבנה.פרחים ושל של 

  י חמלתך הגדולה.יס נא עלופר

  גופך, דיבורך את  שיגשא ןת

  ומרומי רוחך.

  

  מזהיר,ולאמה שלי, יקר 

  על כסנא בוא לשכון בליבי ושב 

  אור לבנה.פרחים ושל של 

  י חמלתך הגדולה.יס נא עלופר

  שאגשים מטרות שבדרך  ןת

  ואלו אשר בסופה.

  

  מזהיר,ולאמה שלי, יקר 

  על כסנא בוא לשכון בליבי ושב 

  אור לבנה.פרחים ושל של 

  ס נא עלי חמלתך הגדולה.ופר

  מי עד היום אשר בו ישאר נא עיה

  סמסרה תבוא אל קיצה.

  

  ,מוריופיע יכל חיי לּו  במרוצת

 בדרך הגדולה, להדריכני

  גולת הכותרת של תורות המנצחים.

  מי ייתן וממנה לא אסור לעולמים.

  

  מי ייתן ולעולם  במרוצת כל חיי

  בנפרד ממורים מושלמים, אחיהלא 

  וכן שאזכה לעולם לא לחדול

  באורה המזהיר של הדהרמה לטבול.

  

  , בכל שלב ורמה, ליםשאמי ייתן ו

  וכל תובנה;כל סגולה 

  ,במהרה ,בעצמי שאזכה והלוואי

  יהלום.להיות זה/זו שנושא/ת 

  

  למוריהמנטרה 

  
+1m#=-1{+-0P{-08m-#){:-&{,-]{,-:=-#7m#=k�

mikme tseway terchen chenresik, 

Hm-1{+-1= {,-.8m-+0$-.}-8'1-+.;-+A$=k�

drime kyenpay wangpo jampel yang,  

 0`o+-+.v$-1-;v=-8'}1=-14+-#=$-08m-0+#k�

du pung malu jomdze sangway dak, 

 "1=-#=v1k-1"=-.8m-#2t#-W,-R-1-[k�

kamsum kepay tsuk gyen lama-hla 

kR-1-:m,-&{,-60=-;-#=};-0-8+{0=k�

lama rinchen shab la solwan deb 
�

  אוצר אהבה אשר אין לה מושא, –לעיני אהבה 

  מכל פגם נקייה, ,אדון של חוכמה – לקול רך זוהר

  המשמיד לחלוטין את חילות המזיקים, –של הרז  ןלריבו

  ,העולם חכמי בכתרם שליהלום  – מלאך- לאמהל

 אשטח תחינתי.היקר  ימורלרגלי 

 


