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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 
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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! 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 


