6º Voto do Buda da Medicina
Transcrição do áudio #09 da Prática do Buda da Medicina
Ensinamentos por Lama Padma Samten no dia 21/04/2020

O sexto voto o Buda da Medicina trata das pessoas que estão numa condição
muito ruim, muito difícil. Podemos ampliar essa visão aos excluídos num sentido
amplo. Especificamente ele diz:
Em uma vida futura, quando de minha Iluminação, juro auxiliar todos os
seres que sofrerem de qualquer forma de mal.
Podemos tomar de forma literal o voto do Buda da Medicina. O Buda afirma
que vai ajudar, ele jura auxiliar a todos os seres sencientes que sofrerem qualquer
forma de mal:
Juro libertar da dor aqueles que tenham corpo deformado; os que não
tem todas as faculdades dos sentidos; aqueles privados de beleza e encanto e
aqueles de mentalidade obtusa ou tolamente teimosos, os cegos, surdos, roucos
ou mudos, os que sofrem com membros paralisados ou deformados, os
corcundas, leprosos e os loucos, os que tenham qualquer outra forma de
enfermidade. Todos eles, depois de ouvirem o meu nome, ganharão saúde
perfeita e domínio intuitivo de conhecimento e aptidões. Eles se verão em plena
posse de todas as faculdades dos sentidos e não mais experimentarão o
sofrimento causado pelas doenças.
Há diferentes aspectos:
O primeiro é o juramento de libertar os seres das suas variadas formas de
enfermidades e aflições. Depois ele menciona que todos desenvolverão faculdades
lúcidas e que todos vão ter domínio intuitivo do conhecimento.
Havendo o desenvolvimento da lucidez os obstáculos cessam e a visão fica
clara. Quando o Buda da Medicina atinge a iluminação ele vê todas as manifestações
como expressão do aspecto primordial, vê a mente primordial intacta em todos os
seres:
Em uma vida futura, quando da minha iluminação. Seja os que possuem o
corpo deformado, os que não tem as faculdades dos sentidos, os privados de beleza.
Todos esses manifestam suas condições aflitivas como expressões dos doze elos,
expressões construídas desde uma natureza livre. Quando os seres com essas
características atingem a lucidez, eles se libertam da dor repousando na sua natureza
luminosa, livre e lúcida.
Como pode ele afirmar que os seres vão se libertar da dor? Eles se libertarão
da dor ao ouvir o nome do Buda da Medicina. O que seria ouvir o nome do Buda da
Medicina? Podemos entender que é ouvir o mantra, o som BEKA DZE, BEKA DZE,
que enfim é o próprio nome do Buda da Medicina. Quando o nome é falado, a lucidez
correspondente amadurece e surge. Nesse momento o Buda da Medicina completa a
aspiração de libertar a todos que tem o corpo deformado, os que não tem todas as
faculdades dos sentidos, os privados de beleza...
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Quando ouvem o nome do Buda da Medicina, reconhecem lucidamente sua
natureza intacta e manifestam o conhecimento intuitivo e aptidões.
Eles se verão em plena posse de todas as faculdades dos sentidos.
Nesse momento eles desenvolvem visão, a visão deles penetra em todas as
aparências. Com isso se verão na posse de todas as faculdades dos sentidos e não
mais experimentarão o sofrimento causado pelas doenças.
Assim, eles terminam por manifestar as bênçãos completas do Buda da
Medicina que correspondem a própria condição lúcida do Buda. Esse ponto acho
especialmente interessante. Permite trabalhar com todos os seres discriminados como
estranhos, com todos os seres que possam ser de algum modo diagnosticados e
excluídos – todos eles têm a natureza primordial intacta e manifestam o potencial
dessa lucidez.
Em diferentes ensinamentos de Guru Rinpoche a Yeshe Tsogyal, lembrados no
encontro do Guru Rinpoche a uma velha senhora, também no encontro ensinamento
dele com um velho senhor, e ainda no encontro com um grupo de diferentes mulheres,
todos falam das suas dificuldades e limitações. Guru Rinpoche responde apresentando
o caminho direto ao aspecto último, caminho que está além de qualquer exigência de
estudo, inteligência, memória, ou capacidade filosófica. Guru Rinpoche mostra como o
acesso e manifestação da condição lúcida da mente é totalmente independente
dessas condições.
Considero que o sexto voto do Buda da Medicina, dialoga perfeitamente com o
cenário descortinado por Guru Rinpoche nesses ensinamentos.
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