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 9},-),-#6m:->v:-1k 

Yunten Shir Gyur Ma 
 

  תחינה להר של ברכות - מקור כל חסדי

 

 מאת: ג'ה צונגקפה
 

 הלה-דבורהלאמה תרגום: 

 

 רכתי,ימקור כל חסדי וכל ב

 כל סגולה וכל תובנה,

 יקר,טוב והמורי ה

 ברכני ראשית לראות ולהבין

 – שלדרוש קירבתך כיאות

 הוא עצם שורשה של דרכי.

 שאתמיד לשרתך במסירות, ןת

 במיטב כל אוני ומאודי.

 

 

 

 

 שנית להבחין ולראות ברכני

 כי חיים שמצאתי הפעם,

 של פנאי ושל רוב הזדמנות,

 ויקרי מציאות. אין קץנדירים עד 

 לשאוף בלי הפסק ולייחל חנני

 למצות ברכתם יום וליל.

 

 
 

k9},-),-\o,->m-#6m:->v:-Hm,-%,-I{k 

k3u;-06m,-0%{,-.-;1->m-P-0-:vk 

k;{#=-.:-1*}$-,=-80+-.-`o-1-9m=k 

k]o=-.-&{,-.}=-0%{,-.:-Am,->m=-T }0=k 

 

 yunten kun gyi shirgyur drinchen je 

 tsulshin tenpa lam gyi tsawa ru 

 lekpar tong-ne bepa duma yi 

 gupa chenpu tenpar jingyi lop 

 k;,-%m#-J{+-.8m-+;-08m-K{,-07$-8+mk 

k<m,-_p-J{+-+!8-+},-&{,-<{=->v:-,=k 

k(m,-13,-\o,-_p-$m$-.}-;{,-.8m-R}k 

kWv,-&+-1{+-.:-[{-0:-Am,->m=-T }0=k 

 

 lenchik nyepe delway tensang di 

 shintu nyeka dunchen shegyur ne 

 nyintsen kuntu nyingpo lenpay lo 

 gyunche mepar kyewar jingyi lop 
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 בו הם שוכנים חיי והגוף אשר

 כבועה בקצפו של הגל נמוגים.

 לזכור בכל רגע היטב ברכני

 את המוות אשר להרסני קרב.

 

 עזרני למצוא ידיעה בטוחה

 שמכלול מעשי, לבנים ושחורים,

 ואף כל תוצאות שעימם הם נושאים,

 עם מותי אחרי כמו צל הם עוקבים.

 

 

 

 אם כך לשמור ולעצור חנני

 לה,כל רעה ועוולה, ולו גם ק

 וכן שאזכור ואתמיד לעשות

 כל טובה וסגולה נעלה למצות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 לתפוס את מלוא האיוולת ברכני

 .שלעולם לא מספקים הבלים תברדיפ

 כקנה הרצוץ מהווים הם משענת,

  מקור כל סבלי. –וטבעם המהתל 

 

  לקלוט לעומקה את אימת חנני

 הסבל שפה, בגלגל, 

  שתיעור בליבי, בשלמות, תןו

 .חירותאושרה של עצומה ל כמיהה
 

k;v=-N}#-#9}-0-&u-9m-&u-Zz:-06m,k 

kBv:-`o-8'm#-.8m-8&m-0-H,-.-+$-k 

k<m-08m-I{=-=v-;v=-+$-Em0-1-06m,k 

k+!:-,#-;=-8K=-@m-06m,-8K$-0-;k 

 

 lusok yowa chu yi chubur shin 

 nyurdu jikpay chiwa drenpa dang 

 shiway jesu ludang dribma shin 

 karnak lendre jishin drangwa la 

 

 k${=-.-0K,-.}-J{+-,=-({=-.8m-3~#=k 

kJ-6m$-J-0-M1=-<$-(}$-0-+$-k 

k+#{-3~#=-1*8-+#-au0-.:-A{+-.-;k 

kK#-_p-0#-+$-X,-.:-Am,->m=-T }0=k 

 

 ngepa tenpo nyene nyepay tsok 

 trashing trawa nam kyang pongwa dang 

 ge-tsok tadak druppar jepa la 

 taktu bakdang denpar jingyi lop 

 

 k]+-.=-1m-$}1=-&r#-0#;-\o,->m-"}k 

k9m+-0K,-1m-:v$-Nm+-.8m-/v,-3~#=-<mk 

k({=-+1m#=-:m#-,=-*:-.8m-0+{-0-;k 

k+},-#({:-&{,-.}:-[{-0:-Am,->m=-T }0=k 

 

 jepe mi-ngom dukngel kun gyi go 

 yiten mirung sipay puntsok kyi 

 nyemik rik ne tarpay dewa la 

 dunnyer chenpor kyewar jingyi lop 
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 שכאלו מחשבות טהורותש ברכני

  ינחוני לזכור, לשמור על דריכות,

 הקפידלומעומק ליבי 

 הלימוד:  ו שלשורשעל עצם 

 הנדרים של חופש אישי.

 

 

 

 

 

 

 

 כשלתי ליפול לתוך ים המכאוב

 של חיים בגלגל היגון. 

 שאר היצורים, גםש לראות ברכני

 כולם אימותי,

 כמוני נפלו למכאוב ואסון.

 לתרגל את הנעלה בשאיפות: חנני

 למצוא הארה, למען כל הבריות.

 

 

 

 

 

 שאראה נכוחהכן גם  ברכני

 שלא די בפיתוח השאיפה לבדה.

 את דרכי להארה להשלים לא אוכל 

 המוסר. בכל שלושת סוגיבלי אימון 

 לתרגל, בנחישות ובעוצמה, חנני

 הקדושים את הנדרים

 של ילדי המנצחים.

 
 

kM1-+#-0=1-.-+{-9m=-H$=-.-9mk 

kH,-+$-<{=-06m,-0#-9}+-&{,-.}-9m=k 

k0%,-.8m-P-0-=}-=}:-*:-.-;k 

kau0-.-$m$-.}:-A{+-.:-Am,->m=-T }0=k 

 

 namdak sampa deyi drangpa yi 

 dren dang sheshin bakyu chenpo yi 

 tenpay tsawa sosor tarpa la 

 druppa nyingpor jepar jingyi lop 

  

 k:$-(m+-Nm+-13~:-[s$-0-'m-06m,-`ok 

k1:->v:-8E}-0-\o,-<$-+{-8H-0:k 

k1*}$-,=-8E}-0-a};-08m-"v:-={:-08mk 

kA$-&u0-={1=-1&}#-8A}$=-.:-Am,->m=-T }0=k 

 

 rangnyi si-tsor hlungwa jishin du 

 margyur drowa kun kyang dendrawar 

 tongne drowa drolway kurkyerway 

 jangchub semchok jongpar jingyi lop 

 

 k={1=-21-0[{+-<$-3u;-Dm1=-M1-#=v1-;k 

k#}1=-.-1{+-,-A$-&u0-1m-8Es0-.:k 

k;{#=-.:-1*}$-,=-W;-N=-&}1-.-;k 

k0P},-.-H#-.}=-U}0-.:-Am,->m=-T }0=k 

 

 semtsam kyekyang tsultrim namsum la 

 gompa mena jangchub mindruppar 

 lekpar tongne gyelse dompa la 

 tsunpa drakpu loppar jingyi lop 
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 ,במהרה להשיג בתודעתי, ברכני

 אשר משלבת יחדיודרך את ה

 :תובנהושל  את הזוג של שלווה

 

 כל הסחה האחת מרגיעה 

 קטים שהם שגויים,ילאובי

 משמעות נכונה משיגהוהשנייה 

 ניתוח כהלכה. ו שלבאמצעות

 

 

 

 

 עת הכשרתי עצמי להיות כלי ראוי

 לכל, ןה ותשפתוח דרכיםב

 שתקל כניסתי  תןו ינכבר

 יהלום. הבישל דרךל

 

 בכל,  האין משל ל

 ים,דרכב הנשגב

 א השער יבואו בו פנימהיה

 יחידי הסגולה הברוכים.

 

 

 

 ולאחר שנכנסתי בשער הגן, 

 ,בבטחה ,שאכיר ךבר

  הנדריםל כל טהורה ע שמירהש

 הקדושות שקיבלתי, וההתחייבויות

 היא התנאי להשיג את השניים.

 

 נדרי להגן,על , אם כן, חנני

 .ארבה סכנה לחייכאילו 
 

 
 

k;}#-.8m-9v;-;-#9{$-0-6m-A{+-%m$-k 

k9$-+#-+},-;-3u;-06m,-+?}+-.-9mk 

k6m-#,=-[#-1*}$-7v$-`o-8K{;-08m-;1k 

kBv:-`o-Wv+-;-[{-0:-Am,-> m=-T }0=k 

 

 lokpay yul la yengwa shije ching 

 yangdak dun la tsulshin chupa yi 

 shi-ne hlaktong sungdu drelway lam 

 nyurdu gyu la kyewar jingyi lop 

 

 k*v,-1}$-;1-^$=-'}+-`o->v:-.-,k 

k*{#-.-\o,->m-1&}#->v:-L}-I{8m-*{#   

k!;-07$-[{-0}8m-8'v#-$}#=-+1-.-+{:k 

k0+{-R#-(m+-`o-8'v#-.:-Am,->m=-T }0=k 

 

 tunmong lamjang nu du gyurpa na 

 tekpa kun gyi chokgyur dorjey tek 

 kelsang kyewoy jukngok dampa der 

 delak nyi du jukpar jingyi lop 

  

 k+{-3|-+$}=-Es0-M1-#(m=-Es0-.8m-#6mk 

kM1-+#-+1-3n#-&}1-.:-#=v$=--0-;k 

k0%}=-1-1m,-.8m-${=-.-J{+->v:-,=k 

kN}#-+$-0&}=-){-0Ns$-0:-Am,->m=-T }0=k 

 

 detse ngudrup namnyi druppay shi 

 namdak damtsik dompar sungpa la 

 chuma minpay ngepa nyegyur ne 

 sokdang dute sungwar jingyi lop 
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 ות,עיקרינקודות לקלוט  ברכני

 תמציתן של דרכים נסתרות,

 במדויק, ובשתי הרמות.

 

 ,לפעול כעצת הקדושים חנני

 טושנלהקדיש כל מרצי, ולעולם לא ל

 של ארבע העתים, דרכן את 

  שבכל הדרכים. נעלה

 

 

 

 

 שמורי היקר,  תןו ברכני

 את דרכי הטובה, ךהמדרי

 בדרכי, יי, שותפייוכן כל ידיד

 יאריכו ימים ויזכו לראות פרי.

 

 גם כן שיחדל לעולם  חנני

 כשול העומד בדרכי,כל מ

 בין פנימי ובין חיצוני.

 

 

 

 

 במרוצת כל חיי שבכל הזמנים,

 שאזכה ולעולם לא אחיה  ךבר

 מושלמים.ם בנפרד ממורי

 גם כן לעולם לא לחדול חנני

 באורה הטהור של הדהרמה לטבול.

 

 , בכל שלב ורמה, אשליםש ךבר

 ,וכל תובנהכל סגולה 

 בעצמי במהרה אזכהש תןו

 .יהלום /תשנושא /זולהיות זה

k+{-,=-Wv+-&{8m-$m$-.}-:m1-#(m=-<mk 

k#,+-M1=-'m-06m,-K}#=-,=-0P},-.-9m=k 

k*v,-06m8m-M;-8A}:-1&}#-;=-1m-#9{;-0:k 

k+1-.8m-#=v$-06m,-au0-.:-Am,->m=-T }0=k 

 

 dene gyudey nyingpo rimnyi kyi 

 nenam jishin tokne tsunpa yi 

 tunshiy nelnjor chokle miyel war 

 dampay sungshin druppar jingyi lop 

  

 k+{-W:-;1-07$-%},-.8m-0<{=-#({,-+$-k 

k3u;-06m,-au0-.8m-E}#=-M1=-60=-0K,-%m$-k 

k@m-+$-,$-#m-0:-`o-#%}+-.8m-3~#=k 

k({-0:-6m-0:-Am,->m=-0T0-_p-#=};k 

 

 detar lamsang tunpay shenyen dang 

 tsulshin druppay drok nam shapten ching 

 chidang nanggi bardu chupay tsok 

 nyeway shiwar jingyi laptu sul 

 

 k[{-0-\o,-_p-9$-+#-R-1-+$-k 

k8K;-1{+-&}=-<m-+.;-;-;}$=-]}+-%m$-k 

k=-+$-;1->m-9},-),-:0-Q}#=-,=k 

kL}-I{-8&$-#m-#}-8/$-Bv:-*}0-<}# kk  

 

 kyewa kuntu yangdak lama dang 

 drelme chu kyi pel la longchu ching 

 sa dang lam gyi yunten rabdzok ne 

 dorje chang gi gopang nyurtop shok 

 

 

 


