



Ú v o d n í  m a n t r y     &   Z á v ě r e č n á  m o d l i t b a
ČESKÝ PŘEPIS: 

GURU MANTRA


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

Pomocí guru mantry si vytváříte spojení s nejvyšším vědomím. Guru je ten,       
kdo odstraňuje temnotu a posiluje vaše vnitřní světlo. V této tradici guru mantra 
napojuje na mistrovskou linii Šrí Káléšvary a Širdi Sáí Báby, kteří posvátné učení 
sdíleli. 

GANÉŠOVA MANTRA


Óm suklám baradharam                                                               
Višnum sašivarnam                                                                             
Čatur bhudžam  
Prasanna vadanam dhjájé  
Sarva vighnópa šantajé 

Ganéša nazývaný též Vignéšvara ztělesňuje moudrost a inteligenci. Je u všech 
nových začátků a pomáhá odstraňovat z cesty překážky. Šrí Káléšvara              
ho popisoval  pomocí metafory obrovského slona, který nám klestí cestu 
džunglí. Na Ganéšu se obracíme tehdy, když žádáme štěstí a úspěch pro nějaký 
náš záměr - například pro nějakou cestu, budování domu, svatbu, závěrečnou 
zkoušku, meditaci nebo začátek nového dne.


 

GÁJATRÍ MANTRA


Óm bhůr bhuva suvaha                                                                
Tat savitur varénjam 
Bhargó dévasja dhímahi 
Dhijó-jó naha pračódaját 

Gájatrí mantra je jedna z nejstarších manter a obrací se na bohyni Gájatrí, ženský 
aspekt Boží energie. Šrí Káléšvara říká: „Gájatrí mantru by měl znát každý.         
Je to úžasná mantra pro svět. Tato mantra je rovna čtyřem védám. V přírodě,               
v duchovnosti existují jen čtyři Védy. Tak to říká indická tradice. To co po stránce 
energie dávají Stvoření přírody čtyři Védy, tu samou energii dokáže dát jedna 
mantra - Gájatrí mantra.” Dokáže odstraňovat bloky, budovat pozitivní energii      
a podpořit vás v meditaci. 

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

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

GÁJATRÍ MANTRA


ఓం P$Gవః 42'  
తతQ)Fర2RణMం  
భUV  -వసM WమX  
YZ Z నః ప& [ద\7  

ōṁ bhūrbhuvaḥ svāhā  
tatsavitur varēṇyaṁ  
bhargō dēvasya dhīmahi  
dhiyō yō naḥ pracōdayāt 


