
MA TRI, vapautumisen mantra -  Visualisaatio 

 

Tunnista ja vapauta kaikki kehon, puheen ja mielen ponnistelut ja lepää pysähtyneisyydessä, 

hiljaisuudessa ja avarassa tilassa. Kehitä aikomusta harjoittaa  kaikkien tuntevien olentojen 

kärsimyksestä vapautumiseksi.  

 

Rajattomasta tilasta käsin muunnut välittömästi Buddha Tonpa Shenrapiksi, kultaiseksi valon 

buddhaksi, rauhalliseksi ja koristelluksi. Tunne itsesi valaistuneena olentona, buddhana.  

 

Sydämessäsi on puhdas valkoinen lootuskukka jonka päällä on OM – tavu, joka symbolisoi viittä 

viisautta. Muut mantran ydintavut MA TRI MY YE SA LE DU ovat pystysuorassa ja kiertävät 

OM-tavua vastapäivään, muodostaen energiaa ja valoa. Lähetä tämä valo äärettömään tilaan, 

alkulähteeseen, kaikille buddhille. Vastaanottaen tämän lahjan, buddhat vastaavat lähettämällä 

valoa takaisin sinulle. Tunne että näiden valojen kautta vastaanotat kehon, puheen ja mielen 

voimansiirron ja olet yhtä Tonpa Shenrapin kanssa. 

 

Näiden sydämessäsi olevien tavujen kautta, lähetä valoa ulospäin kaikkiin samsaran kuuteen 

maailmaan – helvetin, nälkäisten olentojen, eläinten, ihmisten, puolijumalten ja julmalten 

maailmaan -  puhdistaen kärsimystä. Lähetä valoa erityisesti paikkoihin ja olennoille jotka tiedät ja 

joiden kärsimyksestä olet tietoinen. Näiden valojen kautta, ne jotka kärsivät vihasta, täyttyvät 

rakkaudesta. Ne jotka kärsivät ahneudesta täyttyvät anteliaisuudesta. Ne jotka kärsivät 

tietämättömyydestä saavuttavat kirkkauden. Niistä jotka kärsivät mustasukkaisuudesta tulee suuren 

avoimuuden olentoja. Ne jotka kärsivät ylpeydestä vastaanottavat rauhallisuuden lääkkeen. Ne jotka 

uinuvat itseriittoisuudessa vastaanottavat äärettömän myötätunnon  lääkkeen. Näiden valojen kautta 

kaikki kärsimys kirkastuu. Kaikista ympäristöistä tulee puhtaita ulottuvuuksia ja olennoista tulee 

valaistuneita olentoja.  

 

Jokainen ääni jonka kuulet on MA TRI mantran ääni. Kaikista ajatuksistasi ja tunteistasi tulee 

spontaanisti nousevia hyveellisiä laatuja jotka hyödyttävät muita. 

 

Pitäen yllä tätä, laula ja resitoi mantraa samalla kun tavut kiertävät OM-tavua vastapäivään 

sydämessäsi, säteillen valoa kaikille olennoille jotka vapautuvat kärsimyksestä ja ilmentävät nyt 

hyveellisiä laatuja.  

 

OM MA TRI MU YE SA LE DU 

 

Päätä harjoitus omistamisella.  
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