
0 
 

 

 

  

      
2020 

MANTROVNICEK 
 
Mantraband 
 



1 
 

OBSAH 
1. OM MANI PADME HUM .............................................................................................................................. 3 

2. SHIVA SHAMBO ........................................................................................................................................... 5 

3. OM ASATOMA ............................................................................................................................................. 7 

4. TEYATA ......................................................................................................................................................... 9 

5. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA ............................................................................................................ 11 

6. OM TARE .................................................................................................................................................... 13 

7. SARASWATI ................................................................................................................................................ 15 

8. OM NAMO BHAGAVATE 2/4...................................................................................................................... 17 

9. OM NAMO BHAGAVATE (Deva Premal) .................................................................................................... 19 

10. OM ARUNACALA .................................................................................................................................... 21 

11. LOKAH .................................................................................................................................................... 23 

12. BRAHMA GURU ..................................................................................................................................... 25 

13. MA DURGA ............................................................................................................................................ 27 

14. GAYATRI MANTRA ................................................................................................................................. 29 

15. MOOLA MANTRA ................................................................................................................................... 31 

16. GATE ...................................................................................................................................................... 33 

17. YEMAYA ASSESSU .................................................................................................................................. 35 

18. JAYA SHIVA SHANKARA BOOM .............................................................................................................. 37 

 

  



2 
 

  

ॐ मणि पदे्महूँ 

MANTRA SOUCITU 
 

„Zdravím klenot v lotosu.“ 

 

Náš potenciál je kultivován důvěrou, že 

utrpení druhých může být vymýceno.  

To vytváří neotřesitelnou sebedůvěru a 

vnitřní krásu. 
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1. OM MANI PADME HUM 
 

4/4 

Am                         C 

Om mani padme hum 

 

C                G         Am 

Om mani padme hum 

 

Am       C 

Om mani padme hum 

 

 C               G          Am 

Om mani padme hum 

 

Fmaj7                    G 

Om mani padme hum  

 

Fmaj7       G          Am  

Om mani padme hum 

 

Fmaj7       G          Am  

Om mani padme hum 
  

předehra: postupně 

 flétna 

 kytara: Ami 

 harmonium 

závěr: postupně 

 hamonium 

 kytary – Vláďa 

Ivo 
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णिव णिव णिव िम्भो | णिव णिव णिव िम्भो || 

महादेव िम्भो | महादेव िम्भो || 

 

Shiva je „Příznivý“, Nejvyšší Bůh, Ničitel a 

Transformátor, Pán kosmického tance 

veškerého stvoření a zkázy.  

Shambho: Název pro Shivu jako Shambhu, 

jednoduchý, asketický.  

Mahādeva: Velký („mahā“) Bůh („deva“), 

jméno často používané pro Šivu. 
 

Oslava velkého Boha ničitele! 



5 
 

 

2. SHIVA SHAMBO 
 

4/4 

Am                                     C 

Shiva shiva shiva shambo  

G                                      Am 

Shiva shiva shiva shambo 

Am                         C 

Mahadeva shambo 

G                           Am 

Mahadeva shambo 

  

předehra: postupně 

 kytara: Ami 

 harmonium 

průběžně: 

 1. úder – tempo 

 2. úder - pomalu 
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ॐ असतो मा सद्गमय 

MANTRA MÍRU 

Vyveď nás z nevědomosti k 

poznání. Vyveď nás ze tmy 

do světla,  

vyveď nás ze smrti k 

věčnému životu,  

Óm mír, mír, mír 
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3. OM ASATOMA 
3/4 

 

Dm  

Om asatoma satgamaya  

Dm                         C 

Tamasoma jyotir gamaya  

C                               Dm  

Mrityorma amritam gamaya 

 

Óm shanti, shanti, shanti 

  

předehra:  

 činelky - zpěv 

 kytara: Dmi 

 harmonium 

závěr: 

 harmonium 

 kytary 
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Mantra k Bhaišadžjagurubuddhovi  

(Buddha léčitel) 

Zde krátká tibetská verze mantry. 

 

“Buddho léčiteli, 

jsi král. 

Jsi nejvyšší hojitel. 

Prosím, odstraň nemoci, nemoci a 

tu největší nemoc (iluzi duality). 

Nyní nabízím tuto modlitbu.” 

 

Jedna z nejdůležitějších manter pro léčení. 

Žádá vyléčení z iluze duality. Tato mantra se 

taktéž užívá v procesu umírání. 
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4. TEYATA  
 

Dm              C  

Teyata om bekanze 

 

Bb            Am    Gm  

Bekanze maha bekanze 

 

                       Am    Dm  

Radza samudgate soha 
 

  

předehra:  

 činelky  

 kytara: Dmi 

 harmonium 

závěr: postupně 

 kytary 

 harmonium 
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Mantra ke Ganéšovi 

„Nechť se staneme Ganapatim,  

Pánem nižších sklonů mysli.  

Nechť Ganéša osvicuje naši mysl a  

dává nám jasný vhled.“ 

Poselství mantry: Ganéša je pánem intelektu (Buddhi). Je tedy od intelektu oddělen. Proto si také 

udržujme odstup od rozumu a neztotožňujme se s tímto nástrojem, i když je tak cenný a pro lidskou 

bytost nepostradatelný nástroj sebepoznání. Nezapomeňme, že tento nástroj je pouze nástroj. 

Ganéša= Ganapati 

Ganéša má sloní hlavu a lidské tělo, je synem Pána Šivy a bohyně Párvatí. Hindská tradice. 

Ganéša pán Ganů – bytosti z podzemních říší, jež jsou služebníky Šivy. 

Ganéša je znám jako odstraňovač překážek a lidé se k němu často modlí, když něco nového začínají 

(včetně podnikání), znám jako bůžek štěstí v hindských domácnostech. 
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5. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA 
4/4 

Hm 

Om gam ganapataye namaha 

 

D 

Om gam ganapataye namaha 

 

A 

Om gam ganapataye namaha 

 

Hm 

Om gam ganapataye namaha 

 
 

Hm     D 

Ganesha sharanam 

 

A              Hm 

Ganesha sharanam 

  

předehra:  

 kytara + zpěv 

 harmonium 

průběžně: 

 1. úder – ticho 

 2. úder – pomalu 

 do tichého 

ukončení 
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„Nechť je Tara hvězdou, která 

nám neustále osvěcuje naší 

cestu. 

Nechť nám stále připomíná 

Pravdu zahalenou závojem 

iluze. Nechť jejím světlem 

odstraníme temnotu 

nevědomosti ze svého života.“ 

 

Mantra oslovuje Bohyni Taru z tibetského buddhismu. Tara je 

vnímána jako soucitu plná bohyně, která napomáhá k dosažení 

osvobození. Tara znamená "hvězda", je proto pro nás "hvězdou 

ukazující nám cestu". Z kořene sanskrtského slova "tri" se Tara 

překládá jako "ochranitelka", tím se podobá hinduistické Durze a 

Kálí. 

 

Mantra je hrou jmen Tary. TARE, TUTARE, TURE představuje 

osvobození na tělesné, mentální i duchovní úrovni. Tibetské SÓHA 

je sanskrtské SVÁHÁ, tedy oslavné zvolání na konci mantry, které by 

se dalo přeložit například jako "budiž tak" či "tak jest". 
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6. OM TARE 
4/4 

 (Capo 3rd fret) 

      Am          Fmaj7  

Om tare tuttare  

    G       Am  

Ture swaha 

        Dm        E7  

Om tare tuttare  

    Fmaj7  

Ture  

     Fmaj7  

Swaha 

  

předehra:  

 harmonium + 

zpěv 

 kytary 

 flétna během 

závěr: postupně 

 kytary 

 harmonium 

 zpěv 
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SARASWATI 

Hinduistická Bohyně, protějšek Brahmy, tedy 

božský manželský pár. Tak jako existuje božské 

trimurti Brahma – Višnu - Šiva, tak existuje 

jejich protějšek, ženský aspekt božské trojice 

Tridéví: Saraswati, Lakšmí a Párvatí. 

 

Saraswati je často vzývána ve chvílích, kdy se 

potřebujeme učit a něco naučit, tedy např. ve 

školách. Ovšem je to bohyně, která je 

spojována s uměním, básnickou dovedností, 

vládnutí jazykem, ale taktéž schopností logicky 

myslet a řešit složité problémy. Je považována 

za Matku Véd (posvátných indických písem, za 

čistotu, za zdroj kosmické inteligence či 

dokonce za samotné vědomí. Její vzývání tedy 

může napomoci nalézt skutečnou Pravdu a 

podstatu Bytí (dojít Osvícení). 
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7. SARASWATI    

4/4 vše po 2 taktech 

C     Ami         G                         F 

Om aim Saraswati namaha Om  

 

C     Ami         G                         F 

Om aim Saraswati namaha Om  

 

 

Dmi  G        Ami(C)     F              Dmi 

Om aim Saraswati Saraswati Saraswati 

 

G              C 

namaha Om  
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OM NAMO BHAGAVATE 

Oblíbená hinduistická mantra, důležitá ve 

Vaišnavismu (oddanost bohu Višnu) a velebí 

Višnu a Krišnu.  

 

„Ó, klaním se Pánu Vāsudevovi“ 

Vasudeva je bytostí, která se vyvinula z 

obyčejné lidské bytosti (nara) do Boha 

(Narayan) 
 

Touto mantrou se odevzdáváme Krišnovi, 

který nás ujišťuje, že nemusíme mít strach:  

„Opusťte všechny druhy povinností nebo 

tužeb a vzdejte se Mně. Vysvobodím vás ze 

všech hříšných reakcí. Neboj se.“ 
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8. OM NAMO BHAGAVATE 2/4 

Ami           G                 F               Ami 

Om namo Bhagavate Vasudevaya 

 

Ami           G                 F               Ami 

Om namo Bhagavate Vasudevaya 
 

 

Ami        

Ram sita ram ram 

G 

Ram sita ram sita 

 

 C(F)        G 

ram sita ram ram 

Ami 

Ram sita ram                    2x 
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OM NAMO BHAGAVATE 

Oblíbená hinduistická mantra, důležitá ve 

Vaišnavismu (oddanost bohu Višnu) a velebí 

Višnu a Krišnu.  

 

„Ó, klaním se Pánu Vāsudevovi“ 

Vasudeva je bytostí, která se vyvinula z 

obyčejné lidské bytosti (nara) do Boha 

(Narayan) 
 

Touto mantrou se odevzdáváme Krišnovi, 

který nás ujišťuje, že nemusíme mít strach:  

„Opusťte všechny druhy povinností nebo 

tužeb a vzdejte se Mně. Vysvobodím vás ze 

všech hříšných reakcí. Neboj se.“ 
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9. OM NAMO BHAGAVATE (Deva Premal) 
 

A        F#mi Hmi E       F#mi C#mi D 

Om Nam-----o      Bhagava----------- te  

           A F#mi G E 

Vasudeva-------y-a 

 

Nebo kapo na 2. pražec a hrát to v G 

 

G        Emi Ami D       Emi Hmi C 

Om Nam---o      Bhagava---- --- te  

           G Emi F D 

Vasudeva-----y-a 
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ARUNÁČALA 

Hora Arunáčala patří k nejposvátnějším 

místům Indie a je z nich patrně i nejstarší. 

Duchovní síla vyzařovaná z hory je 

nepopiratelná. Ramana Maháriši o ní prohlásil, 

že je Srdcem země, duchovním Srdcem světa, 

Srdcem života. Kromě Ramany spojili své 

životy s Arunáčalou mnozí další světci a 

mudrci. 

Mantra oslavuje posvátnou horu Arunáčalu a 

Boha Šivu. Arunáčala je základní podstatou 

veškerého vesmíru. Je projevem Sambhy 

(jedno ze jmen Šivy) 

 

„Už pouhé myšlení na Arunáčalu vede k 

osvobození. Och, lidé, zachraňte se myšlením 

na vznešenou horu Arunu, na ničitele ega, 

která září v Srdci!“, slova Ramany Mahárišiho 

o Arunáčale 
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10. OM ARUNACALA 
 

Dmi           F      B 

Om Arunacala Om 

Dmi                                         F Dmi 

Arunacala Arunacala Arunacala 

Ami                    C 

Shiva  Shiva Shiva 

Ami                    F 

Shiva  Shiva Shiva 
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LOKAH SAMASTAH 

Lokah samastah sukhino bhavantu  

(sanskrt: लोकः  समस्ाः  सुखिनो भवनु्त) je 

sanskrtská mantra, jež znamená: „Ať jsou 

všechny bytosti svobodné a šťastné.“ Může 

být zpívána, recitována nebo použita jako 

džapa k meditaci či modlitba pro celý svět.  

Říká se, že tato mantra je stará tisíce let, ale ve 

Védách, která obsahuje dokumentaci mnoha 

dalších populárních manter, ji konkrétně 

nenacházíme. Místo toho je lokah samastah 

sukhino bhavantu považován za součást 

mantry Shanti, mantry míru. 

 

Lokah samastah sukhino bhavantu lze někdy 

slyšet na konci púdži (hinduistických obřadů), 

jako součást skupinové účasti a oběti. V 

moderní společnosti se tato mantra objevuje 

většinou během kírtanu. 
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11. LOKAH  

2/4 

G  C               Emi           F                 G 

Lokah Samastah sukhino Bhavantu  2x rozvláčně 

 

 

G  C                               Emi                    

Lokah Samastah sukhino Bhavantu   

   F                               G                    

Lokah Samastah sukhino Bhavantu  3x rychlejší zpěv 

 

 

 

2x pomalu 

3x rychle  
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BRAHMA GURU 
 

 

गुरुर्ब्रह्मा गुरुणवरषु्ण गुररुदेवो महेश्वरः  

गुरु साक्षात परर्ब्ह्मा तसै्म श्रीगुरवे नमः  

 

Guru je Stvořitel (Brahma), 

Guru je Udržovatel (Višnu),  

Guru Deva je Ničitel (Maheshwara) 

Guru je absolutním Pánem samotným, 

pozdravy tomuto Sri Guruovi 
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12. BRAHMA GURU 

Amol       Dmol      F              Ami 

Guru    Brahma     Guru   Višnu 

Amol          F           G          Ami 

Guru    Déva     Mohéšvarah 

                  Dmi  F               Ami 

Guru    Sakšát   Para  Brahma 

 

 

               F           G               Ami 

Tasmai  Šri Guravé   Namah 

Ami                     Dmi 

Tasmai  Šri Guravé   Namah 

F                            G              Am 

Tasmai  Šri Guravé   Namah 
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MA DURGA 

Velmi mocná mantra obracející se k Bohyni 

Durze (jež má další jména jako třeba Kálí a 

Renu). 

DURGA JE BOHYNĚ MATKA. 

 

Božská ženská energie je životní síla pro 

stvoření vesmíru a všeho v něm.  Tento 

význam je v mantře zachycen. 
 

Pokud potřebujete akademický úspěch, 

odstranit překážky a třeba se ochránit před 

špatnými sny, vzývejte Durgu. 

Slovo „Ma“ odkazuje na regeneraci a 

znovuzrození. 
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13. MA DURGA  

4/4, pak ¾ 

4/4 

C              F            C       C                    F 

Jaya jagatambe –aaa--Jay jaya jagatambe 

 

        Ami      G 

Hey ma durga 

        Ami       G         C 

Hey ma durga..aaaa…    

Celé se opakuje mnohokrát 

 

3/4 

 C                                                          F      F 

Hey ma durga hey ma hey ma hey ma durga 

G                                                             C     C 

Hey ma durga hey ma hey ma heya ma durga  
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GAYATRI MANTRA 

Maha mantra 

 

Ó ty, existence Absolutní, Stvořiteli tří dimenzí, kontemplujeme nad tvým božským 

světlem. Kéž ono povzbuzuje náš intelekt a pozvedá nás k pravému poznání." 

 

Gayatri mantra je maha (velkou) mantrou, tzn., že nese potenciál všech manter a jejím 

zpěvem/recitací se nám dostává umění pracovat s mantrou (Mantra Shakti). 

Překladů nalezneme opět několik, avšak hlavní význam mantry nese prosvětlení našeho bytí ve 

všech jeho rovinách; mantra velmi prosvětluje srdce, přináší spirituální světlo do našeho 

duchovního srdce a vytváří mocnou ochranu. Zbavuje strachů, zbavuje nemocí těla a mysli, a 

pročišťuje karmu. Aktivuje Bruhmadhya centrum, tedy bod mezi obočím, jež je vstupem do ajna čakry 

(tedy třetího oka). 

 

Znění mantry: 

Om Bhur Bhuva Swaha  
Tat Savitur Varenyam 
Bhargo Devasya Dhimahi  
Dhiyo Yonah Prachodayat 

Výslovnost: 

Óm búr búva svaha  
tat savitur varénjam  
bargó dévasja dímahí  
dijó jónam pračodajá

Podrobněji: 

Óm: Součet a podstata všech slov, která mohou vycházet z lidského hrdla. Je to prvotní základní zvukový 

symbol univerzálního Absolutna. Pranava. 

Bhur, Bhuvah, Svah: Tyto tři slova doslova znamenají "minulost", "přítomnost" a "budoucnost". Nazývají se 

Vyahrity. Vyahriti je to, co dává poznání celého kosmu nebo "ahriti". Písmo říká: "Visheshenh Aahritih sarva 

viraat, praahlaanam prakashokaranh vyahritih". Tím, že pronášíte tato tři slova, uvažujete o Boží slávě, která 

osvětluje tři světy nebo oblasti zážitků. 

Tat jednoduše znamená "to", protože se vzdává popisu skrze řeč nebo jazyk, "Konečná realita". 

Savitur znamená "Božské Slunce" (konečné světlo moudrosti). 

Varenium znamená „zbožňovat“ 

Bhargo znamená "osvětlení" 

Devasya znamená "Boží milost" 

Dheemahi znamená "kontemplujeme" 

Dhi znamená intelekt 

Yo znamená "kdo" 

Nah znamená "naše" 

Prachodayat znamená "žádat / naléhat / modlit se" 

Posledních pět slov představuje modlitbu za konečné osvobození skrze probuzení naší pravé inteligence. 
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14. GAYATRI MANTRA 
  

Ami 

ÓM BHUR BHUVA SWAHA  

 

TAT SAVITUR VARÉNJAM 

           Dmi                 Ami                       

BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI  

        G                      Ami 

DHIJÓ  JONAH PRAČÓDAJÁT 
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MOOLA MANTRA 

"Ó božská sílo, duchu všeho tvoření." 

Ty Nejvyšší, 

Božská přítomnosti, projevující se v každá živé bytosti.“ 

"Nejvyšší duše se projevuje jako Božská Matka a jako Božský Otec. 

Skláním se v nejhlubší úctě." 

SAT – pravda 

CHIT - čisté vědomí universa, jež je nekonečné, všudypřítomná 

projevená síla universa 

ANANDA - blaženost, láska a přátelská povaha universa 

PARABRAHMA - nejvyšší bytí v jeho absolutní podobě, nejvyšší 

tvořitel 

PURUSHOTHAMA - energie, která se ztělesňuje se jako avatar, aby 

pomohla a vedla lidstvo k tvořiteli. 

PARAMATMA - nejvyšší vnitřní energie, která prozařuje ze všech 

bytostí, živých i neživých. 

SRI BHAGAVATI – ženský aspekt, který je charakterizován jako 

nejvyšší inteligence v činnosti, síla (Shakti). Odkazuje na Matku 

Zemi (Božská matka) aspekt tvoření. 

SAMETHA - společně, ve společenství s 

SRI BHAGAVATE - mužský aspekt tvoření, jež je neměnný a trvalý. 

NAMAHA – vyjádření úcty, poklona 

HARI OM TAT SAT - Bůh je pravda. 
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15. MOOLA MANTRA 

 

Ami                                                             

[:OM SAT CHIT ÁNANDA PARABRAHMA 

PURUSHOTHAMA PARAMATAMA 

       Dmi                             G            Ami 

SRI BHAGAVATHI SAMETHA SRI BHAGAVATHE 

NAMAHA:] 2X 

                                             G                             

HARI OM TAT SAT,  HARI OM TAT SAT,    

F                      G                  Ami 

HARI OM TAT SAT    HARI OM TAT SAT 
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GATE GATE PARA GATE  

PARA SUM GATE BODHI SWAHA 
 

 

"Tomu co je za vším, tomu co je za tím, co je 

za vším, osvícení, věnuji svůj zpěv." 

 

Slovíčko GATE je vstupem, takovou branou do 

nitra,  

a PARAGATE "ještě dál",  

PARASAMGATE za tím co je za vším  

stavem osvícení BÓDDHI budiž tak SVAHA 

 

Buddhistická mantra, jež se nachází na konci 

Sútry Srdce, známého buddhistického spisu. 

Známá jako mantra uklidňující srdce. 

Přímé překlady mantry se liší, ale význam je 

podobný. 
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16. GATE  

 

 

C  

Gate gate  

        G  

Para---gate  

         F  

Parasam----gate  

          C  

Bodhiswaha 
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YEMAYA ASSESSU 

 

Píseň z jorubské Afriky 

 

Oslava okamžiku, kdy se řeka setká 

s oceánem. 

Yemaya je bohyně oceánů. 
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17. YEMAYA ASSESSU 
 

A             Hm    Hm  

Yemaya Assessu  

 

D            E         A  

Assessu yemaya 

  

A              Hm  D  

/Yemaya olo-do  

 

D          E        A  

Olodo yemaya/ 2x 
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JAYA SHIVA SHANKARA BOOM 

 

Šiva představuje absolutno, je ničitelem 

všeho projeveného, vše vrací do zdroje, 

absolutna. Tím je i znovuobnovitelem 

božského vědomí. 

 

DŽAJ Sláva Šivovi, 

ŠANKARA tvůrci dobra, 

BUM  zpívám k Bohu (zvuk bubínku) 

HARÉ (HARÉ - zvolání k Bohu) 
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18. JAYA SHIVA SHANKARA BOOM 
 

 

Ami               G                  

JAYA SHIVA SHANKARA  

 

F                        G         

BOOM BOOM HARE HARE  2x 

  

Ami                G 

HARE HARE HARE HARE  

 

F                         G 

BOOM BOOM HARE HARE 2x 


