
lama könchok sum la kyab su chi
Refugio-me no Guru e nas Três Joias.

drowé döndu chomden men la drub
Pelo bem de todos os seres, realizarei o Buda Bhaisajya Guru.

chö nam mikmé yené tongpanyi
Todos os fenômenos estão além das referências e a sua essência é vacuidade.

dé yi ngang lé rangnyi dren dzok su
A partir dessa experiência, eu apareço, perfeito, ao pensar nisso

damyé yermé chomden men gyi la
Como Buda Bhaisajya Guru - samaya - e jñānasattva inseparáveis.

kudok ting ka shyal chik chak nyipa
Seu corpo é azul profundo e ele tem um rosto e duas mãos,

chak yé chok jin men chok namgyal dzin
A mão direita no mudrā da generosidade suprema a segurar Myrobalan,

yönpé nyamshyak dütsi lhungzé nam
E a esquerda, num gesto de equanimidade, a segurar a tijela de esmolas cheia de néctar.

tsenpé rab gyen dorjé kyiltrung shyuk
Ele está completamente adornado com os sinais e marcas (do Buda) e sentado na postura vajra.

Sadhana do Bhaisajya Guru (Buda da Medicina)

por Karma Chakme



ku la chögö nampa sum gyi lub
E ele está vestido com as três vestes do dharma.

pé dé teng shyuk özer pakmé tro
Sentado sobre um lótus e um disco da lua, ele emana incontáveis raios de luz.

tukkar da teng hung la ngak yé kor
Em seu coração, sobre um disco lunar, está Hūm rodeado no sentido horário pelo mantra,

dé lé özer tröpé sharchok né
Dos quais raios de luz disparam para convidar inúmeros Gurus Bhaisaya

men la pakmé jön né rang la tim
Que chegam da direção leste e dissolvem-se em mim.

lar yang ku lé özer tröpa yi
Raios de luz emanam então de seu corpo mais uma vez,

tong tö drowé duk sum né shyi né

tamché lamé changchub tob gyur chik
Para que todos alcancem o despertar insuperável.

teyata om bhekanze bhekanze maha bhekanze radza samudgaté soha |
tadyathā | om bhaisajye bhaisajye mahā-bhaisajye rāja-samudgate svāhā |

Recite esse mantra quantas vezes puder. Então:

detar gom khen tamché rang gi sem
Quem visualiza tudo isso é a minha própria mente.

 

Para paci�car a doença e os três venenos nos seres que eu vejo ou oiço



sem ni yömé tadral tongpanyi
A mente em si é vacuidade, além dos extremos da existência e da não existência.

gangshar ma yeng tsam du ngowo kyong
O que quer que ocorra, na simplicidade sem distração, permaneço na essência.

dzinmé machö lhukpar gom shé na
Saber meditar livre e naturalmente, sem apego ou artifício,

duk ngé né shyi chomden men la drub

ditar gomdé jepé gewa yi
Pelo mérito de visualizar e recitar o mantra dessa maneira,

tong tö dren rek kün gyi né shyi né

chomden men la nyi dang yermé shok
E que todos nós nos tornemos inseparáveis do próprio Buda Bhaisaya Guru.
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Que a doença de todos aqueles que eu vejo e oiço, em quem penso e com quem entro em 
contato seja paci�cada


