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

1 

 המדריךכך השלמתי לכתוב את 

 ,לחייו של לוחם הרוח

 וכולי תפילה כי בזכות חסד זה

 .תזכה כל ברייה לחיות באופן זה

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

2 

 מי ייתן ובזכות חסד זה שפעלתי

 ,מצוקהכל ייצור החי ב ישיג

 ,מחלה בגופו או ברוחו או שיש

 .אוקיינוס עצום של עדנה

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 

3 

 כל עוד נודדים הם במעגל החיים

 הלוואי ולעולם לא ייאלצו הם לחיות

 בנפרד מעדנה שכזאת;

 הלוואי ויזכו היצורים לחוות

 העונג של בודהיסטוות  את

 .ף וללא הפוגותרצב

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

4 

  נמקיםהמי ייתן וכל 

 השונים מדורי הגיהינוםב

 בו אנו חיים,זה שבעולם 

 יימצאו במקום זאת עדנה

 ברקיעי העדנה הגדולה.

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 

5 

 אשר מתענים צוריםהיומי ייתן 

 ם הקריםמדורי הגיהינוב

 ,ימצאו חום שירגיע סבלם

  הגדולים החסד ענניבעוד 

 בודהיסטוותה מעשיכל של 

  שירגיעועוז גשמי ימטירו 

 .במדורים החמים מתעניםהאת 
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k:;-Em-;}-18m-,#=-3;-9$-k 
k+{-;-2w,-,#=-%r#-<}#-k 

k<;-1-:m-9m-&}$-.}-9$-k 
k+.#-0=1-<m$-`o-8Ds$=-.:-<}#-k 

6 

 מי ייתן והיער שעליו חרבות

 יהפוך לבוסתן מוצל 

 ,יושביוכל ל מנעיםה

 ,והעצים ביער ַשְלָמִלי

 -שגזעיהם מצמיחים פגיונות 

 כולם לפתע יהפכו 

 .ממלאי משאלותלעצים 

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 

7 

 מי ייתן ומדורי הגיהינום יתמלאו 

 מכוסים שפניהם באגמים 

 ,ריחנייםלוטוס  ם שלבפרחי

 ,אווזיםנעים של ה םקולו

 ,חינניים וברבורים בר ברווזי

 יערב לאוזני השומעים. 

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

8 

 בוערותהגחלים ה תילימי ייתן ו

 אבני חן יקרות, ם שלתילייהפכו ל

 כולה תהפוך תמלוהטה קרקעהו

 .קריסטלנוצצת של  הלאדמ

 

  המוחצים י הגיהינוםררמי ייתן וה

 לארמונות שמימייםכולם יהפכו 

 .בבודהות מוארים מלאים

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

 ,אבני האש והלהבים החדים

 יהפוך מרגע זה ממש

 .למטר של פרחים רכים

 

 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
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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 

 

10 

 לכודיםאלו הלאשלח גם את חסדי 

 בנהר שאין לחצותו,

 ,באש השורפת בשרםאפופים 

 ,בוהקותהערומות עצמותיהם 

 ;לבןלוטוס של רח פכ

 

  הם ישיגו חסדי בכוחומי ייתן 

 כיםמלאשל  פיםגו

 בגנים של עדנה ויעברו לשהות 

 .מוקפים בבנות מלאכים

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:-0-

0bo#=-1*}$-,=k 
k:0-_p-+#8-08m-co#=-<m=-&m#-+$-K;-,=-+{-+$-[,-

%m#-8E}-0:-<}#-k 
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 בליבם: הם אז ישתאו  וליוא

 יו האיומיםחילות ו"לאן נמלט

 המוות, של שר ה של

 ?עורביו ועופותיו הטורפים כל 

 את חשכת הגיהינום סילקמיהו זה ש

 בכוחו ומעתיר עלינו 

 ?"שכזו ועדנה שמחה

 

 מי ייתן ויישאו הם אז עיניהם

 ראו ברקיע, במלוא זוהרו, וי

את זה שבידו היהלום,
1

 

 גדולה השמחה כוחה של הו

  את ליבםאזי תמלא ש

 עקור כל רע מקרבם,י

 יוכלו הם עצמם באופן זהו

 .אליו מיידלעוף 

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 
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 ת,נפלאותפרחות מי ייתן ומטר 

 ,ונעימים מי בושם קריריםו

 בתיפוף נעיםירד 

 ,ויכבה את אש הגיהינום

 ושמחה פתאומית תמלא את ליבם

 ,אשר שם היצוריםכל של 

 :יתפלאו בליבםאז אשר 

 

 זאת עשה?"כל "מיהו זה אשר 

 ניצב אל מולם, ויוכלו אז לראות,

 לוטוס הפרח את  אוחזזה האת 

בידו האחת.
2

 

                                                           
1
 זהו הבודהיסטווה וג'רפאני  

2
 זהו הבודהיסטווה אוולוקיטשוורה.  
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kE}#=-+#-8'm#=-.-0}:-;-:m$=-.:-3u:-<}#-8v-0v8m-*+-`o-,mk 
k#$-#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 

13 

 תמהדהד קולבת ישמעו הם מי ייתן ו

 :בכל מדורי הגיהינום

 ובואו אליו, ,, ידידייומהר"

 ;יראהכל מליבכם הסירו 

 בכוחו שישבואו לזה 

 סבלכם,כל את  סלקל

  ;שמחה אל ליבכםההביא לו

 

 מזהיר שתלתליו שופעים,עלם 

 גן היצורים שליבו מלאמַ 

 גדולהבבודהיצ'יטה ובאהבה 

 ."מפיג כל אימה שכוחה

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+m-

W}=-6{=k 
k8'1-+A$=-+{-8H-1*}$-,=-+-,m-={1=-+B;-%-%}-8+},-.:-

<}#-k 

14 

ובראותם את הקול הרך
3
 ,מוקף 

 באלפי מלאכים שובות לב

 ברמה,את שבחו השרות 

 :מי ייתן וירימו הם אז את קולם

 

 אלים רבבות שלין זה אתה שא"ה

 ראשםאת  השיקחשים ל

 לרגליו?לוטוס אשר אל ה

 ,חמלהמ לחותשעיניו זה 

 ושגשם עצום של פרחים 

 "עליו?תמיד נופל 

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 

15 

 חסדי,שורשו של מי ייתן ובזכות 

ימטיר הבודהיסטווה מצוין כולו
4
  

 וכן קדושים אחרים, 

 גשם קריר, ריחני, 

 מענן של עונג טהור,

 את יצורי הגיהינום ציףשי

 באושר מושלם ועמוק.

 

  

                                                           
3
 הבודהיסטווה מנג'ושרי.זהו תרגום שמו של   

4
 זהו הבודהיסטווה סמנטה בהדרה.  
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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 

16 

 שוחרר י בעל חייםכל ומי ייתן 

  פחד להיות למאכלמן ה

 לבעלי חיים אחרים.

 

 יזכו תאבותהרוחות המי ייתן ו

 ,שלווה וסיפוקבחיים של 

 .הצפוניכמו תושבי האי 

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 

17 

 מידו מי ייתן וזרם חלב

 העוצמה, רב הארייהשל 

,אהבהשעיניו מלאות 
5

 

 צימאונן  רווהיישטוף ו תמיד

 ,תאבותאותן רוחות של 

 .רגועותן אות יותירוענן יראותן 

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 

18 

 ניהםמי ייתן והעיוורים יפקחו עי

 חרשים יחזרו לשמוע;הו

 מי ייתן וכל אישה הרה

  ,ללא שום כאבתלד 

 .כמו מאיה, אימו של הבודהה

k#%{:-0v-M1=-<m=-#}=-+#-+$-k 
k0C{=-.-M1=-<m=-7=-+$-,mk 
k!}1-.-M1=-<m=-&u-+#-+$-k 
k0_p$-0-6m1-.}-*}0-.:-<}#-k 

19 

 מי ייתן וכל מי שערום ימצא בגד,

 ;מאכל –מי שרעב כל ו

 ,משקהכל מי שצמא לּו ימצא 

  דן.וכל שיקוי מעו

k0C{,-.-M1=-<m=-,}:-*}0-<}#-k 
kB-$,-(1-*#-+#8-*}0-<}#-k 
k9m-&+-M1=-<$-9m+-=}=-<m$-k 
k0K,-.-/v,-=v1-3~#=-.:-<}#-k 

20 

 לּו יְמַלא מחסורם של דלים,

 תבוא לאבלים; ונחמה לּו

 ימצאו הלוואי ,כל מי שמיואש

 . ותקווהמוצק טחון יב

 

  

                                                           
5
 זהו הבודהיסטווה אוולוקיטשוורה.  
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k={1=-%,-,+-.-'m-${+-.k 
kBp:-`o-,+-;=-*:->o:-%m#-k 
k8E}-08m-,+-,m-1-;v=-.k 
kK#-_p-8Ap$-0-1{+-.:-<}#-k 

21 

 שסובל ממחלה מימי ייתן וכל 

 ברפואה מהירה ושלמה, היזכ

 חולי שיש, בכל העולם,כל ו

 מייד. לצמיתות, ויחדל 

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 

 ,ימצא עוז מי שפוחד מי ייתן וכל

 ;ישוחרר - כבולוכל מי ש

 צמה,וימצא עלּו  מדוכאכל מי ש

 זה עם זה יחיויצורים לוואי שההו

 הרמוניה מלאה.אחווה ובב

k8H},-.-+#-,m-*1=-%+-;k 
k@}#=-M1=-*1=-%+-0+{-0:-<}#-k 
k#$-#m-+},- ò-8E}-A{+-.k 
k+{-80+-1m-+#}=-Es0->o:-%m#-k 

23 

 מי ייתן וכל הנודדים בדרכים,

 בכל מניין העברים,

 בביטחון ובנוחות יגיעו ליעדם

 .את מבוקשם בקלות שיגווי

kEs-+$-Es-&{,-bo#=-.-M1=k 
k9m+-;-0=1-.-Es0->o:-){k 
k&u-9m-$}#=-=v-0+{:-@m,-,=k 
k#({,-+$-[,-%m#-+#8-0:-<}#-k 

24 

 מי ייתן וכל אלו אשר מפליגים

 בסירה או באנייה,

 יגשימו את מטרת מסעם,

 יחצו את המים ללא שום תקלות

 משפחתם בשלום.אל חיק וישובו 

kB-$,-;1-#};-8=1=-.-M1=k 
k8H},-.-+#-+$-J+->o:-,=k 
k&}1-Fy,-%#-=}#=-8'm#=-1{+-.:k 
k1m-$;-0+{-R#-8+}$-0:-<}#-k 

25 

 מי ייתן וכל הנודדים בדרכים

 שתעו או הגיעו למקומות קשים

 ,ימצאו בני לוויה למסע

 וימשיכו רעננים, ללא שום סכנה

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

26 

 לשמור על כל מי ויבוא מלאכים לּו

 פחדם או אבדה תקוותם, הוא שרב 

 בלי דרך,או מקלט החסרי על 

 שיכורים,על ו ,ילדים וקשישיםעל 

 או שנתם טרופה, על מי שישנים

 ועל מי שאבדה שפיותם.

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

27 

 חייהם גלגולי מי ייתן ובכל 

 דרכם הרוחנית; בכל מכשול  צוץלא י

 מלא באמונה היה הלוואי שליבם י

 וחוכמה ואהבה מושלמים;

 ו צרכיהם הגופניים, סופקמי ייתן וי

 .מעשיהם יהיו מצוינים וכל

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

28 

 מחסור ידעו שוםלעולם לא ומי ייתן 

 ,הם למחיהבכל הדרוש ל

 בעלותםכאילו היה ב

 אוצר שמימי מופלא.

 

 מי ייתן ויחיו ללא מחלוקות,

  ,תוהדדי ותפגיע ללאו

 יוכלו לנווט את חייהםשו

 .כרצונם ועל פי בחירתם

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 

29 

 טחונם,ימי ייתן וכל מי שקטן ב

 יזהרו בהוד והדר;

 וכל אלו אשר מתענים

 בשל צורתם הדוחה

 ישיגו גוף יפה וחזק.

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;

 עצם,יכל מי שמושפל ירומם וי

 יושפלו לעפר. -והגאים 
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k0+#-#m-0=}+-,1=-8+m-9m=-,mk 
k={1=-%,-*1=-%+-1-;v=-.k 
k&m#-.-*1=-%+-($=-,=-,mk 
kK#-_p-+#{-0-A{+-.:-<}#-k 

31 

 זה שכאןמי ייתן ובזכות חסדי 

 לי יוצא מן הכלל,ב ,יםיצוריזנחו ה

 ,או רע פוגע מעשהכל 

 מעתהשיעשו כל מעשיהם ו

 .לעולם מיטיביםיהיו 

kA$-&u0-={1=-+$-1m-8K;-6m$-k 
kA$-&u0-]}+-;-#6};-0-+$-k 
k=$=-W=-M1=-<m=-9}$=-#7v$-6m$-k 
k0 ò+-<m-;=-M1=-($-0:-<}#-k 

 

32 

 וותרוהם לא י עולםמי ייתן ול

 ,זולתהלהיטיב עם השאיפה  על

 זרם רצוףעצמם ב וישקיעו

 ;מעשי הבודהיסטווהשל 

 

  לחיותתמיד  יוכלוהלוואי ש

 ,מוארותת יוישו בחסות

  עוולהמעשים של לעולם יזנחו ו

 .הרע המחשבכל ו

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 

33 

 ייהנומי ייתן וכל היצורים 

 בלי מידה,מחיים ארוכים 

 בו אפילו במקוםמתענגים לעולם 

 מוות ִשמעו של ה

 .םזר לאוזניהיה 

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

34 

 מי ייתן וכל המקומות בעולם 

  ופלאיםיהפכו לגנים מ

 ,העצים ממלאי משאלשל 

 מתנגן לו קולם המתוק שבהם

 של ילדיהםוהבודהות של 

 הדהרמה.משמיעים את צלילי 

k*1=-%+-`o-9$-=-#6m-+#-k 
k#={#-1-;-=}#=-1{+-.-+$-k 
k;#-1*m;-1(1-.-0X-B|:98mk 

k:$-06m,-8'1-.}:-#,=-.:->o:k 

35 

 מי ייתן ובכל אותם המקומות

 תהיה הקרקע נקייה ממכשול

 ומיני אבנים חדות,

 ותהפוך לאדמת אבן תכלת,

 חלקה ורכה ככף יד.
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k8"}:->m-+<m;-8"}:-9}+-+]o:-9$-k 
kA$-&u0-={1=-+.8-1$-.}-+#-k 
k:$-#m-;{#=-.=-=-%{$=-+#-k 
k0W,-.:-14+-.=-0bo#=->o:-%m#-k 

63 

 מי ייתן וכל הטוב שקיים

 בכל העולמות הסודיים 

 וכן הבודהיסטוות הרבים,

 ומסביב, מעליעטרו קרקע זו, 

 פנינים. זוהרת של  הכעטר

k;v=-%,-\o,->m=-A{-+$-,mk 
k<m$-+$-8}+-7{:-*1=-%+-+$-k 
k,1-1"8-;=-<$-&}=-<m-a-k 
kWv,-1m-8&+-.:-*}=-.:-<}#-k 

37 

 החיים היצורים כל ו מי ייתן

  יוכלו תמיד לשמוע

 ,של הדהרמהה הבלתי פוסק את שיר

  ,יםציפור ציוץמגיע אליהם מ

  ,העצים אוושתמ

 אור, ם שליקרנימ

 .ועצמ רקיעהומן 

+{-+#-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 

38 

 פגשולכל שיפנו מי ייתן וי

 ;את ילדיהםהבודהות ואת 

  ,םהמוריאת הם מי ייתן ויכבדו 

 בין כל הבריות, נשגבים

 של מנחות. בענן אינסופי

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

39 

 ,שליטי הרקיעיםהאלים, מי ייתן ו

 ,ישלחו גשמים בעתם

 מוצלחים;יהיו יבולים וה

 י ייתן וכל ממשלות העולםמ

 ,בהתאם לדהרמהיפעלו 

 ויביאו שגשוג לעולם.

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 

40 

 ישמרו על כוחן תרופותומי ייתן 

 ;יפעלו את פעולתן מנטרותו

 ומחשבות של חמלה ימלאומי ייתן 

 ליבם של מלאכים את 

 .רעות כאחדהרוחות הושל 
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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 

41 

 יצורים החייםמי ייתן וכל ה

 ,שום רעה סבלולא י, לא ידעו דאבה

 ,לא ידעו שום פחד ושום השפלה

 .ולעולם בל תהא רוחם נכאה

k#2t#-;#-"$-M1=-P}#-.-+$-k 
k"-*},->m=-0W,-;{#=-#,=-<}#-k 
kK#-_p-+#{-8`o,-1*v,-.-+$-k 
k+#{-8`o,-+},-9$-Es0-.:-<}#-k 

 

42 

  רוחני מרכזכל ותן מי יי

  וימלא באנשיםישגשג 

 קוראים לומדים וה

 .בכתבים הקדושים

 

  רוחניותמי ייתן וקהילות 

 ,אחווהיחיו תמיד ב

 המטרות הנשגבות  ישיגו אתו

 .קיימות ןלשמן הש

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

k={1=-,m-;=-:v$-"}1->o:-%m#-k 

43 

 לתרגל הרוציםים נזירומי ייתן 

 ,דותבדיב כיצד לתרגלו למדי

 ,גייהעדנו את תודעתם בהוי

 .מכל הסחה חופשיים

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 

 

44 

 תמיד מי ייתן ונזירות ימצאו

 ,המחייהן ללאת כל הדרוש 

  תיריבּוללא  יחיו זו עם זוו

 .מבחוץאיום  וללא כל

 

 שנטלו נדריםכל מי מי ייתן ו

 מוסריות עלישמרו 

 .התחייבוועל הנדרים שלהם 

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

45 

 - עבירה ו הם איזועבר והיה אם

 חרטה  םבליב וימצאמי ייתן ו

 .עשהנאת אשר  וויטהר

 

 מי ייתן וייוולדו בלידה גבוהה,

 בחייהם הבאים לא ייכשלו ולעולם

 .כללי המוסר ה עלבשמיר
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k1"=-.-M1=-,m-0\o:-0-+$-k 
k0=}+-$}1=-+#-<$-J{+-.:-<}#-k 
kWv+-,m-9}$=-=v-+#-.-+$-k 
k@}#=-M1=-\o,-_p-E#=-.:-<}#-k 

46 

 בעולם ינחור הרומוכל מי ייתן 

 יזכה בכבוד הראוי לו,

 מזונו וצרכיו. ויסופקו

 ,רוטהלב על הם מי ייתן וישמרו 

 .למרחוק ותהילתם תתפשט

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 

  לא יפלו לעולםמי ייתן ו

 ,עולמות הנחותיםבסבל של

 על זה של אליםאף ועם גוף העולה 

 ישיגו מהר ובלי קושי

 .לחלוטין שלמה הארה

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 

48 

 יגישומי ייתן וכל היצורים 

  תםמנחאת שוב ושוב 

 ,בעולםשיש  לכל הבודהות

 הבודהות לענג אתוהמחשבה 

 .שמח את ליבםת תמיד

kA$-&u0-={1=-+.8-M1=-<m=-,mk 
k8E}-+},-*v#=-;-+#}$=-8Es0-<}#-k 
k1#},-.}-9m=-,m-#$-+#}$=-.k 
k={1=-%,-M1=-;-+{-8A}:-<}#-k 

49 

 כל מחשבת חמלהתוגשם מי ייתן ו

  הבודהיסטווו של כל ביבל

 להיטיב עם כל הברואים.

 

 כוונתםתוגשם מי ייתן ו

 מגינים,ה כל המלאכיםשל 

 .יצוריםל הלהביא רווח

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

 

50 

 צועדים אשר אלו כל מי ייתן ו

  ,המאזיניםשל  בדרכם

 ,הבודהות שהגיעו בעצמםשל ו

 האושר כל ישיגו את 

.שאליו נכסף ליבם
6

 

 

  

                                                           
6
 " בסנסקריט מכילה חלק נוסף לפסוק זה: "ויזכו להערצתם של אלים / של חצאי האלים / וכן של בני האדם.המדריךהגרסה של "  
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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 

51 

 מי ייתן ובחסדו של הקול הרך

 בכל גלגולינו, נזכור שוב ושוב,

 תרגולנו;מהי מטרת 

 ר שחרנוכל שוב ושוב להלוואי ו

 העולםאחיזה בחיי 

 בו נזכה להשיגשיום לעד 

."נשגבעונג " ה שלרמהאת 
7

 

k0+#-,m-"-7=-<m-,=-<$-k 
k(1=-+$-X,-6m$-83~-0:-<}#-k 
k3|-:0=-\o,-`o-+0{,-#,=-.:k 
k/v,-=v1-X,-.-*}0-.:-<}#-k 

52 

 ד להתקיים ולמשכיל לונמי ייתן 

 ,ביותר מזערימזון על  ףא

 ליהנות ובכל חיינו נזכה

 .בדידותב תרגולה ריפמ

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 

 בליבווהיה אם מישהו נכסף 

 עצמוב הקול הרךאת לראות 

 או לשאול אותו דבר מה,

 המעטה מעיניו,מי ייתן ויסור 

 ומגן זה יופיע מייד לפניו. 

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 

54 

 מעשיי ידמו כל מי ייתן ו

 ;הקול הרך למעשיו של

 יטיב להתמיד  אוכלהלוואי ו

 לקצה המרחב,, עד ברואיםכל העם 

 .עבריםהמניין בכל ו

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 

55 

  ,כל עוד המרחב קיים

 ,בעולם שסובל מי ישכל עוד 

 מי ייתן ואשאר גם אני 

 .לסלק את סבלם של ברואים

 

  

                                                           
7
 זוהי הרמה הראשונה של הבודהיסטוות.  
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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 

56 

 ברואיםל שיש סבלכל מי ייתן ו

 ,עליי כעתיבשיל 

 םכול הבודהיסטוותמעשי ו

 לאושרם. היו מכווניםי

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

 ;ברואיםה ם של כללרפא מחלת

 יחידהאחד וההמקור היא 

 .על כל צורותיו, אושרכל ל

 

 ,ימיה בעולם יאריכוומי ייתן 

 כל התמיכה עם כל הכבוד ו

 .השלהם היא כל כך ראוי

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 

58 

  רגליו של הקול הרךל אקוד

 ;נעור כל הטוב שבי בחסדוש

  מורי מיטיבירגליו של ל אקוד

 .ג גם אנישגשל זכיתיבחסדו ש

 

 


