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tr. A TRADUÇÃO

Uma breve prática para o dia-a-
dia do Buddha da Medicina que

possui as Quatro Confianças

I.

1.

2.

Preliminares
Comece dispondo quaisquer substâncias de oferenda que você tenha, de um
modo que seja agradável para você. Sentando-se em um assento confortável,
repouse sua mente no estado natural e desenvolva a motivação de,
temporariamente, superar o sofrimento de doenças e assim por diante de todos
os seres sencientes e, derradeiramente, estabelecer todos eles no caminho da
liberação e omnisciência. Assim sendo, realize as seguintes preliminares antes
de se engajar na prática principal:

Refúgio & Bodhicitta

Até que eu alcance a iluminação, tomo refúgio
No Buddha, no Dharma e na Suprema Assembleia.
Através do virtuoso mérito criado pela [prática da] generosidade e
assim por diante,
Que eu possa atingir o estado búdico para o benefício de todos os
seres. (3x)

As Quatro Incomensuráveis

Que todos os seres sencientes encontrem a felicidade e as causas
da felicidade,
Que todos os seres sencientes se libertem do sofrimento e das
causas do sofrimento,
Que todos os seres sencientes nunca se separem da bem-
aventurança que é livre de sofrimento,
Que todos os seres sencientes permaneçam em equanimidade,
livres de preconceitos, apego e aversão.

II. Prática principal
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1. Invocação

Quando o “Omnisciente que possui as Quatro Confianças”, Dolpopa Sherab Gyaltsen, compôs

pela primeira vez o empoderamento do Buddha da Medicina, as formas dos oito Buddhas da

Medicina apareceram claramente no céu acima da assembléia de [seres] realizados, tais como o

tradutor Jangchup Tsemo e assim por diante. Naquela ocasião, enquanto Dolpopa conferia esses

ensinamentos, uma chuva de flores se fez presente:

Na base preciosa encontram-se lagos e lagoas preenchidos com
água das oito qualidades;
Encontram-se árvores e revoadas de pássaros, em bosques com
lagoas de lótus ao centro;
Sobre tronos de leões, com discos de sol e lua, brilhando com luz
extensa,
Todos os oito sugatas com seus séquitos: por favor, venham até
aqui!

Visualizando no espaço à sua frente bem acima o Tathagata Nome Excelente, seu
corpo amarelo, com a mão direita formando o mudra da elucidação do dharma e
sua esquerda em equilíbrio meditativo, seu corpo envolto com os três mantos de
um renunciante, reflita:

No campo búdico oriental [chamado] Impossível de ser
Prejudicado por Outros,
O Tathagata Nome Excelente protege todos os seres dessa era da
escuridão,
Que caíram em caminhos errôneos e são prejudicados por várias
formas de moléstias,
Dos medos relativos à pobreza, predadores e outros perigos.

Abaixo dele encontra-se o Tathagata Rei dos Sons Melodiosos, seu corpo é
alaranjado, com sua mão direita no mudra da elucidação do dharma e sua
esquerda em equilíbrio meditativo. Ele está envolto pelos três mantos de um
renunciante. Visualizando isso, reflita:

No campo búdico oriental [chamado] Possuindo Jóias,
O Tathagata Rei dos Sons Melodiosos protege todos os seres dessa
era desafortunada,
De distrações, nascimentos desfavoráveis, corpos inferiores,
profunda escuridão
E veículos errôneos nos quais a chance para o nirvana é
inexistente.

Abaixo dele encontra-se o Tathagata Imaculado Ouro Sublime, seu corpo é
dourado, com a mão direita no mudra da elucidação do dharma e sua esquerda
em equilíbrio meditativo. Seu corpo está envolto pelos três mantos de um
renunciante. Visualizando isso, reflita:
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No campo búdico oriental [chamado] Possuindo Incenso,
O Tathagata Imaculado Ouro Sublime protege os seres de vida
curta dessa era da escuridão,
Que nascem em famílias afligidas por miséria, conflito e emoções
negativas,
Desses estados de pensamentos distorcidos carregados de
negatividade.

Abaixo dele encontra-se o Tathagata Glorioso que é Livre de Tristeza, seu corpo
vermelho, com ambas as mãos em equilíbrio meditativo. Seu corpo está envolto
pelos três mantos de um renunciante. Visualizando isso, reflita:

No campo búdico oriental [chamado] Sem Sofrimento,
O Tathagata Glorioso que é Livre de Tristeza
Protege de condições de corpos inferiores, mentes perturbadas,
Escuridão desprovida de coisas desejáveis e fome.

Abaixo dele encontra-se o Tathagata Melodioso Oceano do Dharma Proclamado,
seu corpo vermelho, com a mão direita no mudra da suprema generosidade e a
esquerda em equilíbrio meditativo. Seu corpo está envolto pelos três mantos de
um renunciante. Visualizando isso, reflita:

No campo búdico oriental [chamado] Bandeira da Vitória do
Dharma,
O Tathagata Melodioso Oceano do Dharma Proclamado
Protege do surgimento de visões errôneas do lado do mal,
Miséria, disputas e armas letais.

Abaixo dele encontra-se o Tathagata Rei da Clara Cognoscência, seu corpo de
cor vermelho-escuro, com a mão direita no mudra da suprema generosidade e a
esquerda em equilíbrio meditativo. Seu corpo está envolto pelos três mantos de
um renunciante. Visualizando isso, reflita:

No campo búdico oriental [chamado] Oceano Precioso,
O Tathagata Rei da Clara Cognoscência protege rapidamente os
seres desse éon desafortunado
De cometer ações errôneas no trabalho, em negócios comerciais,
Entrelaçamentos, greves [e de] vida curta e assim por diante.

Abaixo dele encontra-se o Tathagata Rei da Medicina, seu corpo azul-escuro,
com a mão direita no mudra da suprema generosidade, segurando uma flor
medicinal [de cor] preta e a esquerda em equilíbrio meditativo, com uma tigela
preenchida com néctar medicinal. Seu corpo está envolto pelos três mantos de
um renunciante. Visualizando isso, reflita:

No campo búdico oriental [chamado] Luz Lápis-Lazúli,
O abençoado Tathagata Rei da Medicina
Protege da escuridão de carma negativo, disciplina deturpada,
compleição ruim,
Nascimentos inferiores e sofrimentos de calor e frio.
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2.

3.

Acima da coroa de sua cabeça encontra-se o Buddha Shakyamuni, seu corpo de
cor amarela-dourada, com a mão direita no mudra de tocar a terra e a esquerda
em equilíbrio meditativo, com uma tigela cheia de néctar. Seu corpo está envolto
pelos três mantos de um renunciante. Visualizando isso, reflita:

No campo búdico [chamado] Pico do Abutre Possuindo Incenso,
O abençoado Tathagata, Mestre dos Ensinamentos, Buddha
Shakyamuni,
Protege todos os seres, sem exceção,
Das misérias de obscurecimentos cármicos, doenças e tormentas
de sofrimento.

Então recite:

Você que compreende o modo do dharma sagrado, os senhores das
três famílias,
Protetores dos ensinamentos, Brahma, Indra, os quatro grandes
reis,
Os guardiões das direções e os doze yakshas com seus servos,
Por favor, removam nossos obstáculos às bases e aos caminhos!

Àqueles cujos nomes foram profetizados pelos vitoriosos e suas
crianças:
Pelo poder das aspirações que nós fizemos,
Que nós sempre possamos alcançar, temporariamente, qualquer
felicidade excelente
E, derradeiramente, experienciar o sugatagarbha!

Enquanto oferece esses louvores, imagine que os oito Buddhas da Medicina,
juntamente com seus séquitos de seres iluminados, surgem manifestamente,
todos eles, no espaço à sua frente. Permita o surgir de uma mente cheia de fé e
devoção:

Bênção das Oferendas

Assim, abençoe as substâncias de oferenda ao recitar o dharani de nuvens de
oferendas:

OM NAMO BHAGAVATE VAJRA SARA PRAMARDHANI |
TATHAGATAYA ARHATE | SAMYAKSAM BUDDHAYA | TAYATHA |
OM VAJRE VAJRE | MAHA VAJRE | MAHA TEDZA | VAJRA | MAHA
VIDYA VAJRA | MAHA BODDHI CHITTA VAJRA | MAHA BODHI
MANDO PASAM GRAMANA VAJRE SARVA KARMA AVARANA
VISHODHANA VAJRE SOHA

Recitação de Mantra

Em seguida, recite o mantra dharani longo do Buddha da Medicina por três ou
sete vezes, ou quantas vezes você desejar:

NAMO BHAGAVATE | BHEKANSE GURU VAIDURYA | PRABHA
RAJAYA | TATHAGATAYA | ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA |
TAYATHA | OM BHEKANSE BHEKANSE | MAHA BHEKANSE | RAJA
SAMUDGATE SOHA
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4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

E então o mantra curto quantas vezes você desejar:

OM BHEKANSE BHEKANSE | MAHA BHEKANSE | RAJA
SAMUDGATE SOHA

Acumulação de mérito subsequente

Oferenda de uma Prece de Sete Ramos

Após recitar os mantras, você pode então ofertar uma Prece de Sete Ramos com
o intuito de aglomerar acumulações e as bênçãos dos Buddhas da Medicina:

Homenagem

Com corpo, fala e mente devotados,
Presto homenagem à todos aqueles leões dentre os homens,
A despeito de quantos sejam, que surgem nos mundos
Das dez direções e dos três tempos.

Através da pureza e poder de minha aspiração,
Que todos os vitoriosos se façam presente!
Curvando-me em reverência, com corpos tão numerosos como
átomos em todos os reinos,
Presto homenagem a todos os vitoriosos.

Em cada átomo eu imagino tantos Buddhas quanto há átomos,
Cada [um deles] residindo entre seus filhos;
Imagino a completude do Dharmadhatu
Inteiramente preenchida pelos vitoriosos.

Àqueles que possuem oceanos de inexauríveis boas qualidades,
Eu proclamo as qualidade de todos
Os vitoriosos com sons
Contendo oceanos de melodias!

Oferendas

Com as mais finas flores e mais refinadas guirlandas,
Música, bálsamo, parasóis supremos, lâmpadas excelentes
E o mais seleto incenso;
Eu faço oferendas aos vitoriosos!

Também com as mais graciosas vestimentas, aromas divinos
E montes de pó medicinal seleto, igualando o tamanho do Monte
Meru,
Tudo isso disposto de modo elegante e magnificente,
Faço oferendas àqueles vitoriosos!

Imaginando quaisquer oferendas que faço como sendo vastas e
insuperáveis,
Venero todos os vitoriosos!
Desse modo, através do poder da fé na conduta excelente,
Presto homenagem e faço oferendas a todos os vitoriosos!
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.2.

4.2.1.

Confissão

Eu confesso e purifico individualmente todas as minhas faltas,
A despeito de quais elas sejam,
Cometidas através de corpo, fala e também [pela] mente,
Enquanto atormentado(a) por aversão, apego e ignorância.

Rejúbilo

Todos os vitoriosos das dez direções,
Filhos e filhas espirituais, aqueles em treinamento,
Aqueles além de treinamento e todos os seres sencientes
De variados méritos acumulados: aspiro e me rejubilo [em relação
a seus feitos!]

Solicitação para ensinar

Imploro aos protetores, essas lâmpadas dos mundos
Das dez direções, que atravessaram os estágios da bodhicitta
E atingiram a budeidade que supera apegos,
A girar a insuperável Roda do Dharma!

Súplica para permanecer

Suplico, com as palmas [das mãos] unidas,
À todos eles, que prolonguem o seu adentrar no nirvana,
Para o benefício de todos os seres, e
Que permaneçam por éons tão numerosos como os átomos
existentes.

Dedicatória

Dedico toda virtude, por mais pequena que ela seja, que acumulei
Através de oferendas, confissão, rejúbilo, solicitação de
ensinamentos e prece,
Implorando os iluminados para girar a Roda do Dharma
E suplicando aos mesmos para que permaneçam nesse mundo, até
[o alcance da] iluminação!

Fazendo ofertas extensas

Se você desejar, você pode também fazer oferendas extensas mais uma vez para
receber ainda mais bênçãos:

Água de beber

Em incontáveis, imensuráveis oceanos,
Quanta água de beber possa existir,
E tudo isso, arranjado através da minha devoção,
Ofereço agora, sem que nada falte,
Aos vitoriosos e suas crianças:
Por amor e compaixão,
Após ter aceitado tudo que é de seu agrado,
Por favor, realize todos os benefícios para os seres sencientes!
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

OM SARVA TATHAGATA SAPARIWARA ARGHAM PRATICCHA
SOHA

Água de banhar

Em incontáveis, imensuráveis oceanos,
Quanta água de banhar possa existir,
E tudo isso, arranjado através da minha devoção,
Ofereço agora, sem que nada falte,
Aos vitoriosos e suas crianças:
Por amor e compaixão,
Após ter aceitado tudo que é de seu agrado,
Por favor, realize todos os benefícios para os seres sencientes!

OM SARVA TATHAGATA SAPARIWARA PADYAM PRATICCHA SOHA

Flores

Em incontáveis, imensuráveis oceanos,
Quantas flores possam existir,
E tudo isso, arranjado através da minha devoção,
Ofereço agora, sem que nada falte,
Aos vitoriosos e suas crianças:
Por amor e compaixão,
Após ter aceitado tudo que é de seu agrado,
Por favor, realize todos os benefícios para os seres sencientes!

OM SARVA TATHAGATA SAPARIWARA PUSHPE PRATICCHA SOHA

Incenso

Em incontáveis, imensuráveis oceanos,
Quantos incensos possam existir,
E tudo isso, arranjado através da minha devoção,
Ofereço agora, sem que nada falte,
Aos vitoriosos e suas crianças:
Por amor e compaixão,
Após ter aceitado tudo que é de seu agrado,
Por favor, realize todos os benefícios para os seres sencientes!

OM SARVA TATHAGATA SAPARIWARA DHUPE PRATICCHA SOHA

Luz

Em incontáveis, imensuráveis oceanos,
Quantas lamparinas brilhantes possam existir,
E tudo isso, arranjado através da minha devoção,
Ofereço agora, sem que nada falte,
Aos vitoriosos e suas crianças:
Por amor e compaixão,
Após ter aceitado tudo que é de seu agrado,
Por favor, realize todos os benefícios para os seres sencientes!

OM SARVA TATHAGATA SAPARIWARA ALOKE PRATICCHA SOHA
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4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

Óleos aromáticos

Em incontáveis, imensuráveis oceanos,
Quanto óleo aromático possa existir,
E tudo isso, arranjado através da minha devoção,
Ofereço agora, sem que nada falte,
Aos vitoriosos e suas crianças:
Por amor e compaixão,
Após ter aceitado tudo que é de seu agrado,
Por favor, realize todos os benefícios para os seres sencientes!

OM SARVA TATHAGATA SAPARIWARA GANDHE PRATICCHA SOHA

Alimento

Em incontáveis, imensuráveis oceanos,
Quanto alimento possa existir,
E tudo isso, arranjado através da minha devoção,
Ofereço agora, sem que nada falte,
Aos vitoriosos e suas crianças:
Por amor e compaixão,
Após ter aceitado tudo que é de seu agrado,
Por favor, realize todos os benefícios para os seres sencientes!

OM SARVA TATHAGATA SAPARIWARA NAIWEDYE PRATICCHA
SOHA

Música

Em incontáveis, imensuráveis oceanos,
Quanta música possa existir,
E tudo isso, arranjado através da minha devoção,
Ofereço agora, sem que nada falte,
Aos vitoriosos e suas crianças:
Por amor e compaixão,
Após ter aceitado tudo que é de seu agrado,
Por favor, realize todos os benefícios para os seres sencientes!

OM SARVA TATHAGATA SAPARIWARA SHABDA PRATICCHA SOHA

Ao mesmo tempo em que você toca música, multiplique os méritos dessa
oferenda ao recitar o seguinte dharani:

OM NAMO BHAGAVATE VAJRA SARA PRAMARDHANI |
TATHAGATAYA ARHATE | SAMYAKSAM BUDDHAYA | TAYATHA |
OM VAJRE VAJRE | MAHA VAJRE | MAHA TEDZA | VAJRA | MAHA
VIDYA VAJRA | MAHA BODDHI CHITTA VAJRA | MAHA BODHI
MANDO PASAM GRAMANA VAJRE SARVA KARMA AVARANA
VISHODHANA VAJRE SOHA

III. Conclusão
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1.

2.

Confissão de falhas

Por quaisquer oferendas danificadas, ou adquiridas de modo
inadequado,
Como também por qualquer coisa, que por causa de ignorância,
Eu tenha feito ou levado outros a cometer:
Protetores, por favor, perdoem-me!

[Em relação à] quaisquer infrações menores,
Que eu tenha cometido por causa de ignorância,
Desde que vocês são o refúgio para todos seres corporificados:
Protetores, por favor, que vocês me perdoem!

Por não desfrutar de capacidade básica,
Não ter conhecimento daquilo que não foi encontrado,
Quaisquer ações que tenham sido errôneas,
Que vocês me perdoem por tudo isso!

Quaisquer adições, omissões
Seções corrompidas nesta prática,
Ou qualquer esquecimento de minha parte,
Que vocês me perdoem por tudo isso!

Pelas muitas ocasiões nas quais eu tenha sido avarento(a),
Tenha feito oferendas de má qualidade, arranjado alimentos
estragados,
E não finalizados com as preparações puras,
Que vocês me perdoem por tudo isso!

Agora recite o mantra das cem sílabas:

OM VAJRASATTVA SAMAYA | MANUPALAYA VAJRASATTVA |
TENOPA TISHTHA DRIDHO ME BHAWA | SUTOKHAYO ME
BHAWA | SUPOKHAYO ME BHAWA | ANURAKTO ME BHAWA |
SARWA SIDDHI ME PRAYACCHA | SARWA KARMA SU TSA ME |
TSITTAM SHREYANG KURU HUM | HA HA HA HA HO |
BHAGAWAN SARWA TATHAGATA | VAJRA MA ME MUNCHA | VAJRI
BHAWA MAHA SAMAYASATTVA AH

Dedicatórias e Aspirações

OM — [a] todos nós reunidos nesse local de prática,
Mesmo que estejamos na existência samsárica,
Por favor conceda liberdade de moléstias,
Vida longa, soberania e tudo que é de excelência!
Conceda-nos o siddhi supremo,
A fruição excelente da absorção meditativa;
Conceda o siddhi insuperável!

Através desse mérito, que eu rapidamente
Alcance realização do Rei dos Buddhas da Medicina,
E assim, que todos os seres, sem exceção,
Sejam estabelecidos nesse mesmo nível!
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3.

Quaisquer moléstias que os seres sencientes possam ter,
Que eles rapidamente sejam libertos das mesmas,
E que as moléstias de todos os seres, sem exceção,
Nunca mais surjam!

Que nossos benfeitores, e seus associados,
Concretizem nesta vida todas as suas metas desejadas;
Que seus obstáculos sejam pacificados, e que auspiciosidade se
faça presente:
Por favor, ajude-nos a atingir nossas metas em consonância com o
dharma!

Em todos os meus nascimentos, que eu nunca me encontre
separado(a) de um guru autêntico,
E assim possa desfrutar da glória do dharma;
Após levar à perfeição as qualidades das bases e caminhos,
Que eu rapidamente atinja o estado de Vajradhara!

O soberano de todas as mandalas imensuráveis
É o senhor pervasivo de todas as famílias: Vajradhara.
Perante os pés de lótus desse guru-raiz autêntico,
Que possamos receber ensinamentos por longa data!

No que diz respeito ao arranjo dessa prática, que é clara e alegre em todos os aspectos, ele

foi realizado com vários excertos do longo sadhana do Buddha da Medicina de Dolpopa. Já que

esses excertos expressam a essência de tal texto, eles são mais que benéficos para recitação.

O texto original foi incluído em meio à tradição textual ensinada por vários eruditos tal como o

Senhor Drolgon e assim por diante. Refletindo com a convicção de que se trata de algo abençoado

com poder e compreensão excelentes, eu, Shar Khentrul Jamphel Lodrö, realizei e editei tal

compilação.

[Tradução inglês-português de Lobsang Dorje (Rafael N.), revisão de Shylton Dias]

Prece de Vida Longa para
for Khentrul Rinpoché

Recite então súplicas para a longa vida de Shar Khentrul Rinpoche Jamphel
Lodrö:

Grandiosa mente de amor e sabedoria, o mais excelente dos
tesouros;
Inexauríveis atividades nascidas do deus dos deuses;
Riqueza da ternura vajra na companhia de aspirações supremas;
Eu presto homenagem ao protegido com esse nome!

De imensurável mente que é ainda mais vasta que o espaço;
Conselho imaculado e distinto tal como uma gota límpida;
Amigo querido que atua no inconcebível oceano;
Eu rezo ao tesouro de bem-estar e bem-aventurança perfeitos!
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Preciosa jóia da bem-aventurança duradoura de todos os seres,
Surgindo na forma de um monarca universal,
Que sua vida permaneça firme tal como o supremo imutável!
Que suas atividades possam ser realizadas com a velocidade das
cinco luzes!

Essa prece foi composta quarenta anos atrás por Dung Dung Lama enquanto ele meditava em sua

caverna. Ela foi finalmente revelada em condições miraculosas no ano de 2020.
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