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Úvodní a závěrečné mantry
ČESKÝ PŘEPIS: 

GURU MANTRA 

Óm Guru Bramhá  
Guru Višnu-u 
Guru dévó Mahéšvaraha 
Guru sakšát parabramham 
Tasmajé srí guruvéna nanamaha 

Guru mantra nás napojuje na našeho gurua          
i celou linii mistrů (guruparampara), která končí    
u Boha (Paramaguru). Díky tomu negativita, 
kterou při práci přijímáme, přechází na mistra       
a guruparampara ji omývá.  

GANÉŠOVA MANTRA 

Ó m s u k l á m b h a r a d a r a m V išn u m 
Sašivarnam čatur bhudžam  
Prasanna vadanam dhjájé  
Sarva vighnópa šantajé 

Ganéša je tím, kdo odstraňuje překážky. Upřímná 
modlitba k němu otvírá kanály příznivé energie. 
Užitek z přivolání Mahá Ganéši popisuje Šrí 
Káléšvara pomocí metafory obrovského slona, 
který nám klestí cestu vpřed. 

GÁJATRÍ MANTRA 

Ta savitur varénjam 
Bhargó dévašja dhímahi 
Dhijó-jó naha pračódaját 

Gájatrí je jedna z nejstarších manter. Vyrovná se 
čtyřem Védám. Pomáhá odstraňovat velké bloky 
negativní energie, čímž usnadňuje proces 
pročišťování a nabíjení duše. 

ZÁVĚREČNÁ MANTRA 

Óm šánty šánty šánty-í 
Lóka samastha sukhinó bhavantu 
Lóka samastha sukhinó bhavantu 
Lóka samastha sukhinó bhavantu 
Šánty šánty šánty-í 

Óm, mír, mír, mír.  
Nechť jsou všechny bytosti ve všech světech 
šťastny. 

TELUGU A JEHO TRANSLITERACE: 

GURU MANTRA 

ఓం #$ బ&'( #$ )*+ః 
#$ -. మ0శ2రః 
#$ 456 పర బ&'(ం 
త9( :& #ర;న నమః 

ōṁ guru brahmā guru viṣṇuḥ 
guru dēvō mahēśvaraḥ 
guru sākṣāt para brahmāṁ 
tasmai śrī guravēna namaḥ 
 

GANÉŠOVA MANTRA 

ఓం =>?ం బరధరం )*+ం శAవరCం 
చE$Fజం  
ప&సనI వదనం KLM సర2 )NIప 
శంతM 

ōṁ śuklāṁ baradharaṁ viṣṇuṁ 
śaśivarṇaṁ caturbhujaṁ 
prasanna vadanaṁ dhyāyē sarva 
vighnōpa śantayē 
 
 

GÁJATRÍ MANTRA 

ఓం O$Fవః 42'  
తతP)Eర2QణLం  
భTU -వసL VమW  
XY Y నః ప&Zద[6  

ōṁ bhūrbhuvaḥ svāhā  
tatsaviturvarēṇyaṁ  
bhargō dēvasya dhīmahi  
dhiyō yō naḥ pracōdayāt 


