
Avaus- ja päätösmantrat
SUOMI:

GURU MANTRA

Om Guru Bramha 
Guru Vishnu
Guru Devo Maheshwaraha
Guru Sakshat Parabramham
Tasmai Sri Guruve Nanamaha

Guru Mantra yhdistää meidät Mestariin ja Jumalallisen 
Linjan Mestareihin.  MestareidenJumalallista Linjaa 
kutsutaan Guruparamparaksi. Se ulottuu Jumalaan 
saakka - Paramaguruun - sen lähteenä. Tämä yhteys 
sallii siirtyvän mestarille minkä tahansa negatiivisuuden 
minkä me otamme muilta parantamisen tai opettamisen 
aikaan ja Guruparama puhdistaa sen.

GANESH MANTRA

Om Suklam Bharadaram
Vishnum Sashivarnam
Chatur Bhujam 
Prasanna Vadanam Dhyaye 
Sarva Vighnopa Shantaya

Ganesha, myös Vigneshwarana tunnettu, auttaa 
puhdistamaan kaikki blokit.  Rukous hänelle lausuttuna 
s y v ä l l ä s y d ä m e s s ä m m e a v a a p o s i t i i v i s e t 
energiakanavat. Metaforana siitä kuinka Ganesha 
palvelee, Sri Kaleshwar käytti kuvaa jättielefantista joka 
puhdistaa sinulle polun läpi viidakon.

GAYATRI MANTRA

Om Bhur Bhuva Suvaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Diyo Yo Naha Pratchodayat

Gayatri Mantra on yksi vanhimmista mantroista ja 
verrattavissa neljään Vedaan. Se auttaa puhdistamaan 
suuria energiablokkeja. Kiitos tälle mantralle, sielun 
puhdistamisen ja lataamisen prosessi korkealla 
kosmisella energialla voi tapahtua lempeämmin.

PÄÄTÖSRUKOUS 

Om Shanti Shanti Shanti
Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Loka Samastha Sukhino Bhavantu
Shanti Shanti Shanti-Hi

Om Shanti Shanti Shanti...
Om, Rauha, Rauha, Rauha. 
Olkoon kaikki maailman olennot onnellisia.

TELUGU & TRANSLITTERAATIO:

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

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

GAYATRI 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


