O 7º Voto do Buda da Medicina
Transcrição do áudio #10 da Prática do Buda da Medicina
Ensinamentos por Lama Padma Samten no dia 22/04/2020
Os votos de agora em diante são curtos e são simples. Estão também dentro da
perspectiva, do aspecto grosseiro, fáceis de comentar. O voto é auto-explicativo.
Em uma vida futura quando da minha iluminação, se houver seres sencientes
atormentados pela doença, sem esperança de eliminação ou alívio de seu sofrimento,
sem cuidados médicos ou acesso a medicamento, sem familiares ou outros
cuidadores que os ajudem. Seres que não tenham moradia ou vivam na pobreza, que
estejam experimentando qualquer tipo de sofrimento, Juro que, uma vez penetrando
o som de meu nome em seus ouvidos, a enfermidade desaparecerá e eles
encontrarão sereno contentamento no corpo e na mente. Serão cercados de
familiares e pessoas que os assistam e protejam e tudo que lhes havia faltado
anteriormente se tornará disponível em abundância até que sua budeidade se realize.
Esse voto parece perfeito para esses tempos presentes de calamidade.
“...uma vez penetrando o som…” a mente deles muda. A mente deles gira em
direção a lucidez, e a enfermidade desaparece do foco;
“...e eles encontrarão sereno contentamento no corpo e na mente.’
Os méritos dele surgem e o contentamento e serenidade se estabelecem.
“...eles serão cercados de familiares e pessoas que os assistam" em tudo e
ofereçam tudo “que havia faltado anteriormente em abundância”.
Então, na medida em que a mente deles se torna lúcida, eles geram os méritos e
assim, estão em terra pura, seguem em terra pura até que a budeidade se realize. Esse é
um sentido quase literal da terra pura.
Terra Pura é um lugar onde por méritos, acessamos algum nível de lucidez, e se
estabelece o ambiente e a prática, até que a condição búdica seja atingida.
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