
 

 

As Qualidades do Buda 
 

 

Imagem cortesia Rigpa 

 

Caros amigos próximos e distantes, 

 

Como de costume, espero que esta mensagem os encontre bem, saudáveis e felizes. 

Neste dia de Guru Rinpoche, gostaria de compartilhar com todos algumas passagens de 

um dos meus sutras favoritos, o Samadhi Raja Sutra: O Rei da Meditação. 



A primeira passagem importante que gostaria de compartilhar consta do primeiro 

capítulo, no qual o Buda diz a Lua Jovial: 

Jovem, os bodhisattvas mahasattvas que dominam este dharma irão adquirir 

todas as qualidades positivas e despertarão sem demora para a iluminação 

perfeita e completa. Que Dharma seria esse? Jovem, os bodhisattva mahasattvas 

são equânimes para com todos os seres. Suas mentes têm a firme intenção de 

trazer benefício e são isentas de raiva e discriminação. 

Além disso, Jovem, os bodhisattva mahasattvas que mantém equanimidade na 

mente para com todos os seres, e cujas mentes tenham a firme intenção de trazer 

benefício e sejam isentas de raiva e discriminação, alcançarão o samadhi 

conhecido como "a radiante equanimidade da natureza de todos os fenômenos." 

Com relação à esta passagem, gostaria de mencionar que a maioria dos meditadores 

hoje em dia acredita ser suficiente se sentar e meditar para se alcançar o despertar, se 

alcançar o samadhi. No entanto, também é necessário implementar certos 

ensinamentos. Especificamente, é necessário nos tornarmos equânimes. A grande 

maioria das pessoas não é equânime, ao contrário, temos preferências e parcialidade. 

Portanto, é necessário cultivar a mente que é imparcial, isenta de raiva e discriminação. 

Na realidade, é indispensável cultivarmos estas qualidades. De outra forma, o que quer 

que percebamos ou observemos, na realidade não passará de uma projeção de nossas 

próprias mentes, e não teremos a capacidade de discernir a diferença. 

A segunda passagem que gostaria de compartilhar com todos consta do terceiro 

capítulo, e enumera as qualidades do Buda: 

O Bhagavān é assim: um tathāgata, arhat, um buda totalmente iluminado, 

possuidor de sabedoria e conduta perfeitas, sugata, que conhece os seres do 

mundo, um guia insuperável que auxilia os seres, mestre de deuses e humanos, 

um buda, um bhagavān. 

O Tathāgata é o resultado natural do mérito. Ele é o resultado inevitável das raízes 

do mérito. Ele se adorna da paciência. Ele é a manifestação de uma fortuna de 

mérito. Ele se embeleza com os formidáveis sinais principais de um ser excelso. 

Ele apresenta as flores dos sinais secundários de um ser excelso plenamente 

desabrochadas. Ele é exemplar em sua conduta. Sua aparência jamais desagrada. 

Ele traz alegria para aqueles motivados pela fé. Ele é invencível em sua sabedoria. 

Ele possui a invulnerabilidade das fortalezas. Ele é o mestre de todos os seres. Ele 

é o genitor de todos os bodisatvas. Ele é o rei de todos os indivíduos magnânimos. 

Ele é o líder da caravana daqueles iniciando suas jornadas. Ele é imensurável em 



sabedoria. Ele é inconcebível em eloqüência. Ele é impoluto em elocução. Ele é 

aprazível em oratória. Ele é adorável em sua forma física. Ele é ímpar em forma 

corpórea. Ele é imaculado pelo reino do desejo. Ele é incorrupto pelo reino da 

forma. Ele é inalterado pelo reino sem-forma. Ele é isento de sofrimento. Ele é 

livre dos agregados. Ele é separado dos elementos. Ele é comedido com as fontes 

sensoriais. Ele cortou completamente todos os nós. Ele é isento de tormento. Ele 

é livre de anseio. Ele atravessou o grandioso rio. Ele é pleno sua sabedoria. Ele se 

encontra firmado na sabedoria dos budas bhagavans do passado, futuro e 

presente. Ele não permanece no nirvana. Ele reside no ápice da existência. Ele se 

encontra no nível que enxerga a todos os seres. Jovem, são estas as qualidades 

búdicas de um tathāgata. * 

Peço a todos que leiam estas qualidades em voz alta ao menos uma vez. É importante 

conhecê-las, pois as qualidades do Buda são também as qualidades de nossa natureza. 

Se não tivermos como conceber as qualidades do Buda, não teremos como conceber as 

qualidades da nossa própria natureza: o Buda é idêntico à nossa natureza. Portanto, cada 

vez que recitamos estas qualidades, acumulamos mérito, nos recordamos das 

qualidades do Buda, geramos fé no Buda e nos familiarizamos com nosso próprio 

potencial. 

 

Com todo meu carinho e preces, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

*Tradução baseada na tradução de 84.000. 

https://read.84000.co/translation/toh127.html

