„Macha“ znamená „najväčšie, majestátne, veľké“.
„Gayatri“ znamená „ten, ktorý chráni dušu a vedie
k spáse“,
a slovo „mántra“ znamená „vyčistenie mysle“.
Takže samotný názov nám hovorí o účele a podstate
tejto duchovnej praxe, o jej konečnom cieli, a to je:
očistenie nášho vedomia a oslobodenie sa z pasce
hmotného sveta, v ktorom je naša Duša uväznená.
V niektorých budhistických školách je táto mántra považovaná za najsilnejšiu a najúčinnejšiu.
Predpokladá sa, že denné opakovanie Gayatri Mántry môže priniesť človeku mnoho duchovných i materiálnych
hodnôt. Napríklad, eliminuje z mysle a vedomia negativity, ilúzie a bludy, aktivuje paranormálne sily, rozvíja
inteligenciu, posilňuje myseľ a vedie k múdrosti.
Tomu, kto túto mántru praktizuje, Gayatri Mántra vráti zdravie a krásu, dáva dlhovekosť a pohodu, zmierňuje
obavy a neúspechy, uspokojuje priania a pomáha prekonávať ťažkosti a prekážky - a to ako v spoločenskom
živote, tak aj v duchovnej praxi.
Tiež sa tvrdí, že Gayatri Mántra môže zbaviť takých extrémne nepríjemných javov, ako je urieknutie a kliatba,
pretože má ohromnú očisťujúcu silu.
Taktiež tvrdí, že táto Védická mántra ruší zlú karmu, odstraňuje následky našich vlastných zlých činov, a dokonca
eliminuje Koleso Samsáry - zastavuje naše neustále znovuzrodenie v hmotnom svete a vracia nás do
duchovného sveta - do Kráľovstva Božieho.
Okrem tohto, predpokladá sa, že výsledkom praktizovania Gayatri Mántry je aj schopnosť vidieť pravdu a pravú
skutočnosť - Realitu, dosiahnutie takzvaného Univerzálneho Vedomia, prebudenie intuície a duchovného
osvietenia.
Text Gayatri Mántry (slovenský prepis) a preklad slov:
Om Bchur Bchúvah Svacham
Tat Savitúr Varenjám
Bchargo Devásja Dchímahi
Dhijo Jo Nach Pračodaját
Pre uvedomelú prax budeme potrebovať jasnú predstavu o význame Gayatri Mántry, takže sa poďme pozrieť na
samotný text, a jednu z verzií jeho prekladov.
Preklad s vysvetlením:
Om - posvätná slabika, často hovorená pred mántrou a po nej. Predpokladá sa, že OM obsahuje v sebe všetky
znalosti, je zdrojom Véd a všetkého stvoreného,
Bchur Bchúvah Svacham – upresňuje sa, o aké súčasti „stvoreného“ ide - ide o Fyzické, Astrálne a Nebeské
Sféry Bytia,
Tat – „na tu najvyššiu Božskú Podstatu“ (slovo „Tat“ znamená: „Parabrahman, Najvyššia Bytosť),
Savitúr - Zdroj, Slnečné Božstvo, Višnu, Najvyšší Boh,
Varenjám - slabika "varí" odkazuje na Boha Višnu, ktorý „je konečným cieľom, útulkom pre všetky duše“,

Bchargo – Žiarivosť Ducha (najvyššie čisté Svetlo),
Devásja - slovo "Devásja " znamená božskú osobu,
Dchímahi – „meditujeme“- meditácia zahŕňa komunikáciu, a v tomto prípade s pomocou Gayatri Mántry sa
spojíme s Bohom)
Dhijo – vedomie, myseľ (na to aby sme mohli realizovať Najvyššiu Pravdu)
Jo – čo, ktoré
Nach – nás a naše (naše vedomie, myseľ)
Pračodaját – osvietia.

